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Doel 

Door middel van een weektaak wordt op de Freule van Pallandtschool gestimuleerd dat leerlingen 

verantwoording krijgen voor de organisatie van hun eigen leerproces, passend bij hun 

ontwikkelingsniveau. Behalve het stimuleren van verantwoordelijkheid wordt op deze manier ook 

gewerkt aan planningsvaardigheden en leren leerlingen om zelfstandig te werken. 

Inhoud 

De inhoud van de weektaak verschilt van groep tot groep. Leerlingen in de bovenbouw kunnen over 

het algemeen meer aan als het gaat om zelfstandig plannen, dan leerlingen in de middenbouw. In de 

weektaak wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte activiteiten (basis-, herhaling-, verdieping- 

en/of verrijkingsstof uit de methode of aansluitend bij de lesdoelen) die de leerling aan het einde van 

de week af moet hebben en keuze activiteiten waarin de leerling meer vrijheid krijgt. Door middel 

van de keuzeactiviteiten kunnen leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd worden op een gebied dat 

hun interesse heeft. 

Differentiatie 

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Zo kan de weektaak gedifferentieerd 

worden aangeboden op cognitief gebied (intelligentie, interesse), pedagogisch gebied (gedrag, 

zelfstandigheid) of didactisch gebied (instructietijd, materialen, werkvormen). Door in gesprek te 

gaan met leerlingen, achterhalen de leerkrachten waar de specifieke behoeften van de leerlingen 

liggen. Daarnaast vormen resultaten tijdens methodelessen en op methode- en Citotoetsen de 

leidraad voor de leerstof in de weektaak.  

Doorgaande lijn 

Door van groep 1 tot en met 8 de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid uit te breiden, 

leren leerlingen hier onder begeleiding van de leerkracht mee om te gaan. Hieronder wordt globaal 

weergegeven hoe de weektaak in elke groep vorm krijgt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

leerlingen onderling verschillen en dat leerkrachten de aanpak kunnen aanpassen aan de behoeften 

van een specifieke leerling. 

Groep 1/2 

Doel:  

- Zelf een keuze maken tussen verschillende activiteiten 

- Zelf de volgorde bepalen van verschillende activiteiten 

- Reflecteren op hoe de taak is gegaan 

 

Inhoud: 

Vier activiteiten per week, waarvan er gemiddeld (dagelijks) één wordt uitgevoerd. De activiteiten 

sluiten aan bij de lesdoelen uit de methode Kleuterplein. 

 

Vorm: 

In groep 2 krijgen de leerlingen wekelijks een A4 in hun mapje waarop 4 activiteiten met een 
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pictogram staan afgebeeld. Wanneer leerlingen uit groep 1 dit aan kunnen, krijgen ook zij een A4 in 

een mapje. Wanneer een taak is gedaan, zetten de leerlingen een stempel en kruisen zij een smiley 

aan hoe de taak is gegaan. Wekelijks blikt de leerkracht kort met de leerlingen terug hoe de 

weektaak is verlopen. 

Groep 3 

Doel: 

- Zelf een keuze maken tussen verschillende activiteiten 

- Zelf de volgorde bepalen van verschillende activiteiten 

- Na afronding van dagelijks werk, zelf bedenken met welke activiteit verder gegaan kan worden 

- Reflecteren op hoe de taak is gegaan 

 

Inhoud: 

In groep 3 wordt de verwerking van methodelessen nog niet gebruikt in de weektaak. De weektaak 

bestaat uit herhaling-, verdieping- en/of verrijkingsstof uit de methode of aansluitend bij de 

lesdoelen. Ook worden er keuze activiteiten aangeboden. 

Vorm: 

De leerlingen krijgen wekelijks een A4 in hun mapje waarop de verplichte activiteiten en de keuze 

activiteiten staan vermeld. Na afronding van een taak, vinken ze deze af op de weektaak. Met behulp 

van een smiley geven zij aan hoe de taak is gegaan. De leerkracht controleert en beoordeelt de 

weektaak aan het einde van de week. 

Groep 4 en 5 

Doel: 

- Zelf een keuze maken tussen verschillende activiteiten 

- Zelf de volgorde bepalen van verschillende activiteiten 

- Na afronding van dagelijks werk, zelf bedenken met welke activiteit verder gegaan kan worden 

- Een begin maken aan zelf nakijken en om hulp of uitleg vragen wanneer dit nodig is 

- Reflecteren op hoe de taak is gegaan 

 

Inhoud: 

In groep 4 en 5 wordt de rekenstof die in de methode Wereld in getallen wordt aangemerkt als 

weektaak, ook daadwerkelijk als weektaak aangeboden. Daarnaast worden in de weektaak 

herhaling-, verdieping- en/of verrijkingsstof uit de methode of aansluitend bij de lesdoelen gegeven. 

Ook worden er keuze activiteiten aangeboden.  

Vorm: 

De leerlingen krijgen wekelijks een A4 in hun mapje waarop de verplichte activiteiten en de keuze 

activiteiten staan vermeld. Na afronding van een taak, vinken de leerlingen deze af op de weektaak. 

Met behulp van een korte omschrijving geven zij aan hoe de taak is gegaan. De leerkracht controleert 

en beoordeelt de weektaak aan het einde van de week. 

Groep 6 t/m 8 

Doel: 
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- Zelf inplannen wanneer de verwerking van verschillende basisstof wordt gemaakt 

- Zelf nakijken en indien nodig om hulp en uitleg vragen bij klasgenoten of de leerkracht 

- Reflecteren op hoe de taak is gegaan 

Inhoud: 

In deze groepen bestaat de weektaak meer en meer uit taken die uit de methodes komen. De 

verplichte onderdelen van de weektaak bestaan uit bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling, Engels, 

aardrijkskunde, geschiedenis, studievaardigheden, computertaken en verkeer. Leerlingen kunnen na 

een klassikale instructie die op een vast moment wordt aangeboden zelf bepalen met welke vakken 

zij aan de slag gaan. Daarnaast bevat de weektaak keuze activiteiten. Hierin worden onder andere 

verdiepings- en herhalingstaken aangeboden. 

Vorm: 

De leerlingen ontvangen wekelijks een overzicht van alle geplande activiteiten, waarbij met een * is 

aangegeven op welke momenten er instructie plaatsvindt en welke activiteiten zelfstandig verwerkt 

dienen te worden. De leerkracht controleert en beoordeelt de weektaak aan het einde van de week. 


