Beste juf, meester
In deze download vind je alles wat je nodig hebt om samen met je klas een
Bingel verjaardagskaart te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkblad
Correctiesleutel werkblad
Bijlage: foto van de kadomator
Bijlage: verjaardagskaart, blanco
Bijlage: verjaardagskaart, schrijflijnen
Bijlage verjaardagskaart: met dubbele schrijflijnen
Bijlage: leerjaar 6, extra powerpoint
Info over hoe je de lesfiche kan toevoegen in Bingel Planner

Meer info over het inzenden van de verjaardagskaarten vind je op
bingelisjarig.be/school
Veel schrijfplezier!

bingelisjarig.be

Naam:

Datum:

Nr:

Huiswerk: vroeger en nu
In deze les ...
leer ik gebeurtenissen situeren in de tijd.
leer ik huiswerk vroeger en nu vergelijken.
leer ik één voordeel en één nadeel geven van huiswerk.
leer ik mijn mening geven over huiswerk.
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Huiswerk vroeger en nu.
a Lees de tekst.
b Plaats de fragmenten in de juiste chronologische volgorde. Wat eerst komt, krijgt nummer 1.
Huiswerk werd voor het eerst gegeven in de tweede helft van de 19e eeuw. Het was een
manier om de ouders te tonen wat het kind op school geleerd had. Het was ook een middel
om kinderen zelfstandig te leren werken. Huiswerk moest in die tijd aan een heleboel regels
voldoen:
1 Het mocht niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk.
2 Het moest schriftelijk zijn.
3 Het mocht niet precies hetzelfde zijn als de les in de klas.
4 Het moest grondig verbeterd worden door de leraar.
5 Leerkrachten mochten niet te veel huiswerk geven.

Na 1945 werd het geven van huiswerk steeds vrijer en waren er steeds minder regeltjes.
Er kwamen zelfs actiegroepen die pleitten voor huiswerkvrije scholen.

Zo’n 200 jaar geleden bestond huiswerk nog niet. In die
tijd gingen lang niet alle kinderen naar school. Kinderen
die wél naar school gingen, moesten bij thuiskomst
meestal meteen hun ouders helpen. Tijd om huiswerk te
maken, was er dus niet.
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In de periode voor de Tweede Wereldoorlog kwam er huiswerk waarbij je vooral uit het
hoofd moest leren: splitsingen, maaltafels, provinciehoofdsteden … Die dingen werden niet
langer in de klas gedrild, maar voortaan thuis: na schooltijd. Kinderen hadden thuis
immers steeds meer vrije tijd.

werkblad 'Bingel is jarig' bij

Naam:

Datum:
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Tien jaar geleden kwam er een heuse ‘huiswerkrevolutie’: Bingel
werd geboren. Op Bingel heeft elk leerjaar een eigen eiland waar
de juf of meester oefeningen kan klaarzetten. Leerlingen kunnen
ook vrij oefenen of, als ze even vastlopen, zelfs instructiefilmpjes
bekijken.
Wist je trouwens dat Bingel het niveau van de oefeningen automatisch aanpast? Wie veel
foutjes maakt, krijgt even wat makkelijkere opgaven. Kinderen met weinig fouten krijgen
een extra uitdaging voorgeschoteld.
En of dat werkt? Zeker! Steeds meer kinderen gaan enthousiast aan het bingelen. Op
een gemiddelde schooldag worden er zo’n 65 000 oefenreeksen gemaakt. Dat zijn meer
dan een half miljoen afzonderlijke oefeningen per dag!
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Mening gevraagd!
a Voldoet het huiswerk dat jouw juf of meester je geeft aan de vijf regeltjes uit de 19e eeuw?
Omkring het passende antwoord.
1

2

3

4

5

ja – soms – nee

ja – soms – nee

ja – soms – nee

ja – soms – nee

ja – soms – nee

b Geef één voordeel en één nadeel van huiswerk:

+
c Stel dat jij directeur was van een lagere school. Zou je huiswerk op jouw school afschaffen?
Waarom (niet)?

3

Verleden, heden, toekomst …

VERLEDEN
HEDEN
TOEKOMST
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Wat wens je Bingel voor de toekomst?
Heb je een idee dat Bingel volgens jou nóg
leuker of beter kan maken?
Noteer het op onze verjaardagskaart.
Wie weet wordt het binnenkort wel realiteit!
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HUISWERK
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Leerkrachten mochten geen huiswerk geven omdat
leerlingen nog niet zelfstandig konden werken.

De Tweede Wereldoorlog was toen volop aan de gang.
Schoolwerk was dus even niet zo belangrijk.

Er was geen tijd voor: wie naar school ging moest bij
thuiskomst zijn ouders helpen.

Waarom werd er zo’n 200 jaar geleden geen
huiswerk gegeven?
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- Om ouders te tonen wat het kind geleerd had.
- Om kinderen zelfstandig te leren werken.

- Omdat er steeds minder regeltjes waren.
- Om kinderen zelfstandig te leren werken.

- Omdat het moest van de regering.
- Om ouders te tonen wat het kind geleerd had.

Om welke twee redenen gaf men wél huiswerk
vanaf 1851?
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Huiswerk moest grondig verbeterd worden door de ouders.

Huiswerk mocht niet te makkelijk of te moeilijk zijn.

Huiswerk moest schriftelijk zijn.

Welke huiswerkregel (1851-1900) hebben we uit
onze duim gezogen?
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Denk-huiswerk: opzoeken, discussiëren …

Dril-huiswerk: bv. tafels, splitsingen …

Doe-huiswerk: bv. breien, tekenen …

Welk soort huiswerk kreeg je vlak voor de Tweede
Wereldoorlog?
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2009

2010

2011

Wat is het geboortejaar van

?
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Ongeveer 65 000

Ongeveer een half miljoen

Precies 65 000

Hoeveel oefenreeksen worden er dagelijks gemaakt
op
?

Aan de slag met ‘Bingel is jarig’ in Bingel Planner
In de Bingel Planner-agenda kan je het leermiddel ‘Bingel is jarig!’ toevoegen.
Zo plan je de avatarles eenvoudig in en verschijnen de doelen automatisch in de
doelenrapportering.
Meer info: bingelsite.helpdocs.io/leermiddelen/het-leermiddel-bingel-is-jarigtoevoegen.

Bingel Planner
Bingel Planner is voor iedere school kosteloos beschikbaar in Bingel.
Surf naar bingel.be en log in met je Bingel-account. Je bent nu klaar om met Bingel
Planner aan de slag te gaan.
Met Bingel Planner plan je eenvoudig je lessen en activiteiten. Al je lesmateriaal staat
netjes op één plaats. Je hebt toegang tot de les- en activiteitenfiches van alle
uitgeverijen maar je kunt evengoed je eigen les- en activiteitenfiches creëren, verrijkt
met interessante bronnen, documenten en links zoals YouTube-filmpjes die je met je
collega’s eenvoudig kunt delen.
Via grafieken in de doelenrapportage kun je de evolutie van je ingeplande
leerplandoelen duidelijk opvolgen. De doelen van alle netten zijn automatisch
gekoppeld.

bingelisjarig.be

