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Basisschool Lyceum start met een sensibiliseerproject rond huiswerk
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Hoe maak ik mijn huiswerk? Niet alleen een vraag voor kinderen, maar ook
vaak voor ouders. Kinderen krijgen regelmatig leesoefeningen en taakjes mee
naar huis. En soms wordt er aan de ouders gevraagd om te helpen. Maar hoe
pak je dit het best aan? Basisschool Lyceum organiseert in samenwerking met
Prisma schoolopbouwwerk vijf infosessies onder de noemer “SOS-huiswerk”.
“Om ouders te sensibiliseren voor de meerwaarde van huiswerk, mits ouder en
kind het op de juiste manier aanpakken”, zegt Willem Mestdagh, directeur van
Basisschool Lyceum. Op woensdag 26 januari, van 10u30 tot 12u, start de
eerste sessie van de vijfdelige reeks “SOS-huiswerk”.
Een kind doet en leert in de klas heel veel. Een gedeelte hiervan gaat mee naar huis
in de vorm van leesoefeningen en taakjes. “Thuis vragen de kinderen soms aan hun
ouders hen hiermee te helpen. Uit een vragenlijst die we in oktober lieten rondgaan
bij ouders van het eerste en het tweede leerjaar blijkt dat zij dit niet altijd even
gemakkelijk vinden. Vandaar onze infosessies”, verduidelijkt Willem Mestdagh.
Het onderwijsopbouwwerk en de school organiseren samen de informatiesessies
“S.O.S. HUiSWERK” om de ouders van kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste
en het tweede leerjaar hierin wegwijs te maken. Er worden, verspreid over de
volgende maanden, verschillende thema’s aangeboden:
1. Huiswerk! Wat nu?
Algemene tips over hoe je kind helpen met huiswerk
Woensdag 26 januari 2011 van 10.30 tot 12.00u (zorgklas)
2. Lezen
Tips om samen met je kind te lezen
Woensdag 2 maart 2011 van 10.30 tot 12.00u (zorgklas)
3. Van splitsen tot maaltafels
Tips om je kind te helpen met rekenen
Woensdag 30 maart 2011 van 10.30 tot 12.00u (zorgklas)
4. De computer: in de klas en thuis
Het gebruik van de computer in de klas en tips voor thuis
Woensdag 11 mei 2011 van 10.30 tot 12.00u (computerklas)
5. Slotmoment met klasbezoek
Een gezellig slotmoment met een klasbezoek
Woensdag 25 mei 2011 van 10.30 tot 12.00u (polyvalente zaal)
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Willem Mestdagh, directeur van Basisschool Lyceum, T 015 20 43 09

