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HUISWERKPROTOCOL        22 mei 2017 
 
 
Het Novalis College onderschrijft het belang van huiswerk en huiswerkregels. In het huidige 
leerlingenstatuut is een aantal artikelen opgenomen over huiswerk en wat te doen als dat huiswerk 
niet in orde is, of in orde kan zijn. 
 
Zo staat er “Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het leerproces”, en “Zorg dat je altijd je 
huiswerk in orde hebt.” 
“Wanneer je om een goede reden het huiswerk niet hebt kunnen maken, neem dan een briefje van 
je ouders mee waarop de reden vermeld staat. Je moet er vervolgens zelf voor zorgen dat je geen 
achterstand oploopt. Dit wordt meegenomen in de huiswerkregistratie.” 
 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor een leerling zijn of haar 
huiswerk niet heeft kunnen maken. Daar hebben wij begrip voor. Maar we vinden ook dat de leerling 
die te vaak zonder geldige reden zijn of haar huiswerk niet in orde heeft, moet weten dat we dit niet 
goed vinden. In dit licht hebben we geprobeerd een huiswerkprotocol te maken waarin we recht 
willen doen aan zowel de hardwerkende leerling als de leerling die te vaak de zaken niet in orde 
heeft. 
 
Dat huiswerkprotocol ziet er als volgt uit. 
 

 
1. Wanneer een leerling door bijzondere omstandigheden zijn of haar huiswerk niet heeft 

kunnen maken, neemt hij/zij een briefje mee van thuis waarop de ouders kort de reden van 
het verzuim vermelden. Geldige redenen kunnen zijn: ziekte, begrafenis of crematie, 
bijzondere omstandigheden thuis enz. Wanneer de coördinator akkoord is met de reden, 
krijgt de leerling een groen huiswerkvrij briefje. Dit groene briefje betekent voor leerling én 
leraar dat het huiswerk voor die dag of voor dat uur geoorloofd niet is gemaakt.  
De mentoren kunnen inzien hoe vaak een leerling een groen huiswerkbriefje krijgt.  
(Indien de coördinator twijfelt over de genoemde reden, vindt overleg plaats met de 
teamleider en/of de ouder(s)).  
 

2. Elke keer wanneer een leerling ongeoorloofd zijn/haar huiswerk niet in orde heeft, noteert de 
leraar een kruisje in zijn/haar agenda of leerlingenlijst. (per lijst één kruisje) 
Onder huiswerk verstaan we: 

• Maak- of leerwerk dat niet af is tijdens de les waarvoor het is opgegeven; 
• Geen (periode-)schrift tijdens de les aanwezig of (periode-)schrift niet in orde; 
• Vergeten boeken en werkboeken 

 
3. We maken geen onderscheid tussen de verschillende klassen en leerjaren. 

 
4. De leerling die bij een bepaald vak 3 kruisjes heeft gehad, krijgt van die leraar een schrijftaak 

van 60 minuten. (meestal in lokaal 0.40) 
 

5. De leraar schrijft de leerling in bij het strafwerkuur. De schrijftaak wordt uitgevoerd op 
donderdag 15.30 – 16.30 uur.  
 

6. Wanneer de schrijftaak niet aanwezig is, kan de leerling naar huis. Het aantal kruisjes blijft 
staan. De schrijftaak wordt in overleg met de docent opnieuw bekeken. 
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7. De schrijftaak is bij voorkeur vak-gerelateerd, maar mag geen huiswerk zijn en wordt door de 
leraar tijdig in de strafmap gedaan. 
 

 
8. De leerling levert altijd zijn/haar schrijftaak in bij de verantwoordelijke surveillant. Deze zet 

een paraaf op het werk. De schrijftaken worden door de receptie de eerstvolgende dag 
teruggegeven aan de leraren.  

 
9. De leraar noteert de schrijfstraf in magister, de mentor kan zo inzien hoe vaak de leerling het 

huiswerk niet in orde heeft. 
 

10. Als de schrijftaak door de docent wordt goedgekeurd, komt de schrijftaak voor die drie 
kruisjes te vervallen. Uiteraard kan de leerling ook weer een vierde, vijfde en zesde kruisje 
oplopen waarna de zelfde procedure gehanteerd wordt. 
 

11. Wanneer de leerling regelmatig ongeoorloofd bij dezelfde leraar het huiswerk niet in orde 
volgt zo nodig een gesprek op school in aanwezigheid van mentor, teamleider, leerling en een 
van de ouders. De leraar stuurt in dit geval een mail naar de teamleider die e.e.a. in gang zet. 
 
 
 

 


