Huiswerktips voor ouders
Tips van kinderen voor ouders: blijf vertrouwen in mij tonen, behandel me niet als een kind en neem me serieus. Drie
belangrijke uitspraken die u in uw achterhoofd kunt houden.
*

Laat uw kind meedenken over waar het huiswerk wordt gemaakt, wanneer en hoe laat.

*

Laat een vast moment kiezen voor het maken van het huiswerk.
Het is belangrijk dat kinderen in een ritme komen, dat werkt makkelijker en is ook duidelijk voor
ouders/opvoeders/oppassers.

*

Bekijk samen of het aantal verplichtingen van uw kind gecombineerd met het huiswerk, niet te
intensief is. Een kind moet ook momenten overhouden waarin hij/zij niets hoeft.

*

Zorg samen voor een goede werkplek:
- Zoek samen naar een leuke werkplek, waar uw kind zich fijn voelt (tip: pimp deze plek).
- Genoeg ruimte om te werken.
- Zorg dat het er niet te warm is en dat er genoeg frisse lucht binnenkomt.
- Probeer er samen voor te zorgen dat de afleidingen van tv, computer en gsm zo min mogelijk zijn.
- Sommige kinderen kunnen zich beter concentreren als de muziek aanstaat, andere kinderen kunnen
zich juist beter concentreren als het helemaal stil is.
Overleg met uw kind wat hij/zij het prettigst vindt en maak daar ook afspraken over.

*

Maak samen een huiswerkplan waarin bovenstaande afspraken verwerkt worden.
Bijvoorbeeld: (www.autiplan.com)

*

Zorg voor voldoende rustmomenten tussendoor. 5x 10 minuten is beter dan 2x 50 minuten.
Na één uur leren, 10 minuten ontspannen.

*

Help uw kind als dat nodig is (liefst zonder woordenstrijd, dit lost niets op), maar maak het huiswerk niet
zelf! Motiveer hen! Soms lukt het niet uw kind te ondersteunen. Dat is niet erg. Vreemde ogen dwingen
soms beter.

*

Laat uw kind ook eens een vriend(in) mee naar huis nemen om samen huiswerk te maken.

*

Controleer samen (alleen aan het begin van het schooljaar) of alles af is en alle boeken/schriften in orde zijn
voor de volgende dag. Op deze manier krijgen de kinderen het op de juiste manier aangeleerd en kunnen zij het de
rest van het schooljaar zelf.

*

Schenk positieve aandacht aan het werk van uw kind:
- Hoe ging Duits? Wat ging er goed?
- Toon interesse in school en huiswerk.
- Wijs uw kind steeds weer op wat het al kan en tot nu toe geleerd heeft.
- Afvragen en uitleggen als dit nodig is.
* Zorg zelf voor een positieve houding ten aanzien van de leerstof. Als ouders het nut er van inzien, zal een
kind gemotiveerder zijn.

*

Leer uw kind om niet te blijven hangen bij iets dat niet lukt. Laat vragen/problemen noteren en kom daar
later op terug. Samen de oorzaken en mogelijke oplossingen opsporen, is ook leren en helpt hem/haar bij
de volgende keer. Bespreek met uw kind hoe het van fouten kan leren: fouten gebeuren en horen bij het
leven.

*

Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren. Leg de lat niet te hoog. Kinderen worden hier onzeker van,
bovendien werkt het demotiverend.

*

Vergelijk uw kind niet met andere kinderen uit het gezin. Het stimuleert niet als je regelmatig hoort, dat je
broertje mooiere cijfers haalt of serieuzer bezig is met zijn huiswerk.

*

Jonge kinderen doen graag spelletjes. Verpak wat ze moeten leren zoveel mogelijk in een spelvorm.

*

Doe iets leuks samen met uw kind als hij/zij het rapport krijgt, ook als het wat minder is. Misschien niet
vanwege de cijfers, maar om de inzet te "vieren".

*

Kijk ook eens op de site www.lereniseenmakkie.nl

SUCCES!

