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DE TRIANGEL 
Huiswerk-begeleiding  

op school 

Voor wie? 
 

Als je niet altijd weet hoe je aan je huiswerk 
moet beginnen. 

Als je leren moeilijk vindt. 
Als je niet (meer) graag naar school gaat. 

Als je moeite hebt met concentratie. 
 

Wil je graag… 
 

… tips rond plannen, huiswerk maken en 
 studeren? 
… een rustige plaats om te werken? 
… hulp krijgen als je iets niet (meer) weet? 
 

Dan is de huiswerkklas zeker  
iets voor jou! 



Met een goed gevoel  
naar school  

 

De lagere school is belangrijk. Hier wordt de basis  
gelegd voor je toekomst. Soms verloopt dit niet altijd 
gemakkelijk. 
 
We willen samen met jou zorgen voor: 
 meer plezier op school 
 meer zin in huiswerk 
 betere schoolresultaten 
 ... 
 

Afspraken met je ouders 
 

Afwezig? Je ouders moeten verwittigen via mail, sms of 
telefonisch. 
 

3 keer afwezig zonder reden? Je plaats komt vrij voor 
een leerling op de wachtlijst. 
 

Je wordt elke week verwacht, voor het hele uur. 
 

Bij je rapport van kerst en juni lezen ze hoe jij het doet 
in de huiswerkklas. 
 

Een vraag is ALTIJD mogelijk via mail of gesprek op  
afspraak (bv. oudercontact) 

Wat? 
 

Kleine groep - 2 begeleiders 
 

1 keer per week op school voor 1 uur. 
 

Elke maandag in Stella Maris om 15u55 
Elke dinsdag in de Vierboete om 15u50 
Elke vrijdag in De Pagaaier om 15u 
 

Zelfstandig (leren) werken 
Hulp bij het plannen en bij vragen. 

 

Wat doen we? 
 

Koek en drank + toilet (5 min) 
 

Agenda klaarleggen + plannen (5 min) 
 

Zelfstandig werken (2 x 20 minuten) 

 

Vraag? Vraagteken leggen en verder werken aan wat je 
wel kan. 

 

Huiswerkmap invullen (5 min) 
 

Opruimen + stoelen netjes (5 min) 

https://www.sclera.be/nl/picto/detail/21167
https://www.sclera.be/nl/picto/detail/22675

