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Een aantal wetenswaardigheden op een rijtje. 

Voor wie is dit bedoeld: 
De huiswerkklassen worden alleen aangeboden voor leerlingen van  klas 1 tot en met 3. 
Het is aan de ouders om de juiste soort en hoeveelheid begeleiding te kiezen. Indien 
gewenst kunnen zij daarvoor een adviesgesprek, intake, aanvragen. 

 
De tijden: 
De huiswerkklassen ‘eenvoudige vorm’ gaan na de lessen van start en dat is in ieder 
geval vanaf 14.10 uur. 
Uiterlijk om 17.45 uur moeten we ophouden. 
Doorgaans zijn de meeste leerlingen dan al klaar en is al het werk dan af. 
Bij lesuitval op grote schaal doen we ons best eerder dan 14.10 uur te beginnen. We 
moeten dan wel een ‘leeg’ lokaal vinden. 

 
Partieel: 
Voor alle vormen op het Niftarlake College kan partieel ingeschreven worden, dat wil 
zeggen dat u zelf uitmaakt op welke dagen van de week uw zoon of dochter voor welke 
vorm van  huiswerkklas ingeschreven staat. 
De vormen kunnen ook gemengd worden. Enkele dagen huiswerkbegeleiding en op 
andere dagen alleen huiswerkklas is dus ook mogelijk. Gedurende het jaar kan de vorm 
van huiswerkklas nog aangepast worden. 

 
Geen bijles. 
Het gaat bij alle vormen van huiswerkklas er om ‘zo goed mogelijk’ het huiswerk te maken 
en niet om extra uitleg te krijgen. Voor extra uitleg kunnen de leerlingen terecht bij de 
vakhulp en hun docenten. 
 

Rapportage aan de ouders. 
 

De rapportage aan de ouders omvat voornamelijk de lopende zaken, zoals huiswerk wat niet 
afgekomen is of andere zaken die tijdens de huiswerkklas aan bod gekomen zijn. 
Desgevraagd kan er een rapportage betreffende de voortgang van uw zoon of dochter 
aangevraagd worden. 

 
Vragen en andere algemene zaken kunnen via onderstaand mailadres gecommuniceerd 
worden. 
E-mail: hwknift@sbidouma.nl 

 
En tot slot krijgt iedere leerling zijn of haar eigen hoofdbegeleider toegewezen. U kunt zich 
altijd tot deze persoon wenden voor vragen en/of opmerkingen. 

 

Inschrijven. 
 

Over enige tijd verloopt het inschrijven geheel via de site. Op dit moment kunt u volstaan 
met een mailtje naar 
hwknift@sbidouma.nl. 
 

Advies. 
 

Als u niet goed weet wat in uw geval de beste handelwijze is kunt u het een mailtje sturen 
aan hwknift@sbidouma.nl onder vermelding van uw e-mailadres en telefoonnummer. U 
krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 
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Het e-mailadres van de huiswerkklassen wordt de gehele middag in de gaten gehouden. 
Met name voor mededelingen en ziekmeldingen van de ouders. 

 

De ‘eenvoudige’ huiswerkklas. 
 

Veel leerlingen ervaren het huiswerk maken als een noodzakelijk kwaad. Ze beginnen er 
daarom te laat of helemaal niet aan, zitten tijdens het huiswerk maken andere dingen te 
doen en raffelen het vaak af. 
Het resultaat van dat huiswerk is dan maar matig. En dat versterkt de negatieve gevoelens 
over datzelfde huiswerk. 

 
Huiswerk maken is leuk. 
Dit uitgangspunt zullen de meeste leerlingen in het begin niet onderschrijven. Na een tijdje 
echter ervaren de meeste leerlingen het als een verademing dat het werk af is wanneer ze 
thuis komen. Met name in het weekend. 
Wat veel leerlingen op deze leeftijd niet doorhebben, is dat het prettig is je werk af te 
hebben. Het volgen van de lessen is leuker. De resultaten gaan vrijwel automatisch 
omhoog als je regelmatig je werk goed doet. En het hele fenomeen ‘school’ wordt als leuker 
ervaren. 

 
Rust, regelmaat en een ontspannen sfeer. 
Dit zijn de kernwoorden waaromheen de huiswerkklassen opgezet zijn. Bij binnenkomst een 
praatje, kopje thee, koekje. En dan aan het werk. Laten we dit maar even aannemen als de 
ideale situatie in een ideaal gezin. En die proberen we na te bootsen. 
Het is een eenvoudige vorm van huiswerkklas voor een eenvoudige prijs. We doen dus niet 
veel meer dan verplichten aanwezig te zijn en het huiswerk te doen.  
Toch is het niet geheel vrijblijvend. De leerlingen worden wel geacht al hun huiswerk aan de 
begeleiding door te geven en krijgen op basis daarvan te horen hoe lang zij geacht worden 
die middag te werken. Die tijd is dan ook verplicht. Anders wordt het wel heel makkelijk om 
na vijf minuten al weer weg te lopen. 

 

Huiswerkklas met begeleiding. 
 

Naast de huiswerkklas is er wat in de wandelgangen vaak de huiswerkbegeleiding 
genoemd wordt. 
Daarbij wordt bij binnenkomst eerst met de leerling doorgenomen wat er allemaal aan werk 
ligt en of er resultaten binnengekomen zijn. Daarna wordt het werk van die middag en 
eventueel volgende middagen gepland. Voorzover dat al bekend is. 
En dan moet er maar eens gewerkt gaan worden. Tijdens het werk kunnen de leerlingen 
vragen stellen, maar het is niet de bedoeling dat dit uitdraait op les geven. Veelal zullen we 
op vragen van de leerlingen een antwoord geven dat ingaat op hoe de stof  bestudeerd 
moet worden om zelf achter het antwoord te komen. En vaak ook wijzen we op de extra 
uitlegmomenten en mogelijkheden die door de school geboden worden. 
Denken de leerlingen klaar te zijn met hun werk, dan moeten ze dat aangeven en worden 
ze overhoord. Zo mogelijk schriftelijk, maar vaak ook met opzet mondeling om uitspraak en 
taalvaardigheid te oefenen. 
Het maakwerk wordt bekeken op volledigheid en of daaruit blijkt dat ze het begrepen 
hebben. Het wordt niet gecorrigeerd. De leerlingen worden aangespoord actief aan de 
lessen deel te nemen. Daar wordt het huiswerk besproken en daar moeten ze het zelf 
corrigeren. 
Wanneer het huiswerk niet in orde is, worden de leerlingen verplicht dit alsnog in orde te 
maken. 
Bij de huiswerkbegeleiding is dus wel sprake van enige dwang.  



We verwachten van de leerling dat het werk in orde is en gaan door totdat we wel moeten 

stoppen omdat de leerling niets meer opneemt, dan wel omdat we om 17.45 uur het gebouw 

uit moeten zijn. 

Huiswerkklas met controle. 

Deze vorm van begeleiden is met ingang van dit schooljaar komen te vervallen. 

Met alle ouders die zich hierdoor ‘gedupeerd’ voelen kan een overgangsregeling getroffen 

worden. De ouders kunnen hierover contact opnemen met de hoofdbegeleider.  

Afbouwregeling. 

Bij alle vormen van begeleiding blijft het de bedoeling dat de leerlingen leren te leren. En het 
huiswerk dus uiteindelijk zelfstandig weer thuis doen. 
 
Gezien de leeftijd lukt dit niet altijd en sommigen zullen na de onderbouw dan ook nog 
aangewezen zijn op de begeleiding op de Kerkweg. 
 
Maar met die leerlingen waarbij dit wel lijkt te lukken wordt een afbouwprogramma opgesteld. 
Per leerling wordt dit, in samenspraak met de ouders, opgesteld. 
 
De begeleiding blijft daarbij in hoofdzaak hetzelfde, maar het dwingende karakter wordt 
milder, zodat na een tijdje beoordeeld kan worden wat de leerling ervan bakt als het initiatief 
meer bij de leerling zelf ligt. 

 
De kosten. 
 
U betaalt alleen de ingeplande dagen. Dat houdt in dat als er voor uw kind wegens 
schoolvakantie, excursie, stage of andere schoolomstandigheden géén huiswerkklas is, u 
die dag ook niet betaalt. Voor een overzicht van deze vakanties en andere data verwijzen 
wij u naar de website van het Niftarlake College (www.niftarlake.nl). De huiswerkklassen 
zijn gesloten op de vrijdagmiddag voor iedere vakantie. 
De kosten zijn gebaseerd op een vaste bijdrage per maand en een bedrag per ingeplande 
middag. In het cursusjaar 2011/2012 is dat: 
 
 

 
 
 

 
Uitgaande van een maand met 4 volle lesweken betaalt u dus: 
Voor 2 keer per week ‘gewone’ huiswerkklas: 
 
basisbedrag € 16,80 
8 keer €  3,95 € 31,60 
Totaal voor die maand € 48,40 
 
En voor 3 keer per week huiswerkbegeleiding 
basisbedrag € 16,80 
12 keer €  9,95 € 119,40 
Totaal voor die maand € 136,20 

 

Vaste bijdrage  €  16,80 per maand 
huiswerkklas  €    3,95 per geplande middag 

Huiswerkbegeleiding  €    9,95 per geplande middag 

http://www.niftarlake.nl/


 

En wat als dat nog niet genoeg is? 
 

Dan kunnen we natuurlijk altijd nog terugvallen op de hoofdvestiging aan de Kerkweg. In 
hoofdlijn zijn daar twee vormen. 

 
De studiebegeleiding 
Dit is de meestomvattende begeleiding die geboden kan worden. De grote verschillen met de 
huiswerkbegeleiding op het Niftarlake College zijn dat het daar ook vaak ’s avonds open is 
en dat daarbij over een groot scala aan uitlegmogelijkheden en extra faciliteiten beschikt 
wordt. 

  
De vakgerichte begeleiding 
Een combinatie van de traditionele bijles met huiswerkbegeleiding in één vak. Zeer geschikt 
voor het ophalen van zware onvoldoenden.  
En goed te combineren met de huiswerkklas met begeleiding op de andere dagen. 

 

Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. 
 

S.B.I. Douma is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten 
(LVSI). De LVSI heeft kwaliteitscriteria en richtlijnen ontwikkeld voor studie- en 
huiswerkbegeleidings-instituten. De richtlijnen zijn gebaseerd op de eisen die in het basis- en 
voortgezet onderwijs worden gesteld aan de opleiding van 
docenten en begeleiders, het pedagogisch en didactisch beleid en 
andere waarborgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Deze 
criteria garanderen een constante kwaliteit en een zeer hoge graad 
van professionaliteit. Tevens biedt de LVSI klanten van 
aangesloten leden de mogelijkheid beroep te doen op een 
klachtencommissie. 
 

 

 

 


