
JGA – Stekene Woensdag 21 september 2011

VERSLAG Vormingsavond
«Wanneer begin je er nu aan ? »  

over huiswerkbegeleiding

Wij hadden 24 inschrijvingen ontvangen via telefoon en voornamelijk via mail. 
De zaal hebben we 's morgens klaargezet; met de lesgeester hadden we 
afgesproken om 19:30 en 19.45h begonnen de deelnemers binnen te komen.  
Ze werden ontvangen door Carine en Els.  We hadden voor iedereen een 

boekje voorzien met daarin de nieuwsbrief met de komende activeiten van de Gezinsbond, 
voorstelling  van onze geboortedieren en een oproep voor nieuwe medewerkers, een flyer van 
bijtanken, gevaarlijk jong, het vakantiecentrum de Bosberg....  alsook een evaluatiepapier. 

Na de verwelkoming door Els, nam Mevr Annelies Ver kruijsse het  woord. Ze stelde zichzelf 
voor.  Mevr Annelies heeft zelf 3 kinderen die ook onderhevig zijn aan het huiswerkgevoel. 
Daarna moest iedereen zichzelf voorstellen, sommige schrokken wel even, maar iedereen 
deed mee.  Iedereen vertelde vlot over hun kinderen, hoe oud ze zijn, in welk leerjaar ze zitten 
en het aantal huiswerk  en hoelang ze er over doen. Daaruit bleek al dat er verschillen zijn
in de hoeveelheid, de tijd die de kinderen er aan besteden, ....  

Dan namen we een 10-tal stellingen door met rode en groene kaarten.  Deze
stellingen brachten redelijk wat reacties teweeg.  Wat de bedoeling was, 
natuurlijk.  Dan gingen we verder met de verschillende soorten huiswerk.   En 
namen we onder de loupe waarom ouders en leerkrachten huiswerk belangrijk 
vinden.  We kwamen tot de conclusie dat ze eigenlijk hetzelfde willen: de 
zelfstandigheid van het kind en op de hoogte zijn van wat het kind leert of 
geleerd heeft. 

Dat de eindtermen ook « leren leren » omvatte, was ook een topic dat reactie
uitlokte en waar de meningen verdeeld lagen.   Tijdens de pauze konden de 
deelnemers genieten van een fris wit wijntje uit Chili of een worldshake, een 
fruitsapje met appel, rode biet, wortel, ... uit de wereldwinkel.   Dit werd door de 
deelnemers heerlijk gesmaakt.  Er werd ook onderling goed bijgepraat. Ouders 
herkennen hun eigen problemen bij anderen en dat schept een band, ze 
ontdekken dat ze niet alleen staan...

Na de pauze namen we eerst het ABC van de huiswerkbegeleiding door.  A staat voor 
Afspreken met je kinder (waar, wanneer, ...) B is Bemoedingen (je kind aansporen) en 
tenslotte C voor Controleren.  Controle staat niet voor het verbeteren van het huiswerk, daar 
waren de deelnemers het over eens, maar voor nakijken of je kind het huiswerk doet.  
In groepjes werden enkele situaties besproken.  Na een kleine 10 minuten werd alles wat 
besproken in groepjes overgebracht naar de grote groep. De sessie werd afgesloten met een 
overzicht van tips en trics en een kleine samenvatting.  
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