
Als ouder kan jij je kind helpen bij huiswerk. Samen plannen, je kind aanmoedigen en 
nagaan of het huiswerk goed verliep helpen je kind vooruit. Inhoudelijke hulp van jou is 
niet nodig. 

STAP 1: Begin met goede afspraken

Kies samen een plaats waar je kind huiswerk kan maken zonder afleiding.

Maak de boekentas leeg. Kijk samen in de schoolagenda. Vraag je kind hoe het op school was en welk 
huiswerk het moet maken. Praten over huiswerk mag in de moedertaal.

Zoek uit wanneer huiswerk het best lukt. Vooraf even ontspannen is belangrijk, tussendoor pauzeren ook.

STAP 2: Moedig je kind positief aan

Laat je kind zelfstandig werken aan het huiswerk. Blijf wel in de buurt. Moedig je kind aan met een compli-
mentje: ‘wat ben jij goed bezig’! 

Lukt iets niet? Met vragen als ‘wat moet je doen?’ en ‘hoe heb je dat in de klas gedaan?’ help jij je kind 
denken aan de uitleg van de leraar. De oplossing geven en fouten verbeteren is niet nodig. 

Maakt huiswerk je kind verdrietig of bang? Blijf zelf rustig. Wil je kind even pauzeren? Is het te moeilijk? Of 
te veel? Als het echt niet lukt, is stoppen soms het beste idee. 

STAP 3: Check samen het resultaat

Stimuleer je kind om zijn huiswerk na te kijken en te controleren of het volledig af is. 

Verloopt huiswerk moeilijk? Laat het weten aan de leraar: op het huiswerk zelf,  in de schoolagenda of 
spreek de leraar, zorgcoördinator of brugfiguur aan. 

Klaar? Laat je kind zijn boekentas in orde brengen voor de volgende dag. Nu is het tijd om (samen) even te 
ontspannen!

Huiswerk begeleiden
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Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op www.huizenvanhetnederlands.be. Of 
vraag het op de school van je kind.

Siz de Hollandaca öğrenmek istiyor musunuz? Çevredeki imkanları www.huizenvanhetne-
derlands.be ‘de bulabilir veya çocuğunuzun okulundan öğrenebilirsiniz.

Ebeveyn olarak çocuğunuza ödevlerinde destek olabilirsiniz. Beraber plan yaparak, çocu-
ğunuzu destekleyerek ve ödev çalışmasının iyi geçip geçmediğini kontrol ederek çocuğu-
nuza destek olabilirsiniz. Dersin içeriğine hakim olmanıza gerek yok.

1. ADIM: İyi anlaşmalarla başlayın

Çocuğunuzun ödev çalışması sırasında dikkatinin dağılmayacağı yeri beraber belirleyin.

Okul çantasını boşaltın. Beraber okul ajandasını inceleyin. Çocuğunuza okulda gününün nasıl geçtiğini ve 
hangi ödevlerinin olduğunu sorun. Ödev hakkında kendi anadilinizde konuşabilirsiniz.

Ödev çalışmasının hangi vakitte verimli olabileceğini düşünün. Çalışmadan önce biraz dinlenmek de çalışma 
sırasında mola vermek de önemlidir.

2. ADIM: Çocuğunuzu olumlu yönde teşvik edin

Öncelikle çocuğunuza kendi başına çalışması için imkan tanıyın. Siz yine de etrafında bulunun. İltifatta 
bulunarak çocuğunuzu teşvik edin. Mesela “Ne iyi çalışıyorsun.” gibi iltifatlarla yüreklendirin.

Bir konu başarılamadığı zaman ise: “Ne yapman lazım?” ve “Sınıfta nasıl yaptın?” gibi sorularla çocuğunu-
zun öğretmenin yaptığı açıklamaları hatırlamasını sağlayın. Doğru cevabı vermenize veya yanlışları düzelt-
menize gerek yok.

Çocuğunuz ödev nedeniyle üzüntü veya korku mu yaşıyor? Siz sakin olun. Belki biraz molaya ihtiyacı vardır. 
Belki ödev zor geliyordur. Veya fazla geliyordur. Çalışmak gerçekten mümkün değilse, bazen çalışmayı bırak-
mam daha iyidir.

3. ADIM: Sonucu beraberce kontrol edin

Çocuğunuzu ödevini gözden geçirmeye ve tamamlanmış mı diye kontrol etmeye teşvik edin.

Ödev çalışması zor mu geçiyor? Bunu öğretmene bildirin. Ödevin kendisine not yazın, ajandaya yazın ya da 
öğretmen, “zorgcoördinator” (rehber öğretmen) veya “brugfiguur” (okul ile aileler arası köprü olancaracı kişi) 
ile konuşun.

Ödev çalışması bitti mi? Artık çocuğunuzu okul çantasını toparlayıp ertesi gün için hazırlamaya teşvik edin. 
Şimdi (beraber) dinlenme zamanı.
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