
   

 
 
 
 
  

Start 

Einde  

Kennismakingsspel 

Bedenk 
zelf een 

vraag 

Bedenk 
zelf een 
vraag 

Bedenk 
zelf een 

vraag 



   

Rood (= persoonljike vragen) 

Wat is je 
lievelingskleur? 

Wat is je 
lievelingsdier? 

Wat doe je graag in 
je vrije tijd?  

Wat is je 
lievelingseten?  

Waarvan ben jij 
bang? 

Wat wil jij later 
worden? 

Wat kijk je graag op 
tv?  

Wat is je grootste 
wens? 



   

Oranje (= vragen over school) 

Welk vak vind jij het 
leukst? 

Welk vak vind jij niet 
leuk? 

Wat kan jij goed? 
Wat kan je minder 

goed? 

Wat maakt school 
voor jou leuker? 

Vind jij naar school 
gaan leuk? Waarom 

wel/niet? 

Lees je graag? 
Waarom wel/niet? 

Wie zijn jouw beste 
vrienden/vriendinnen 

op school? 



   

Geel (= Vragen over de vakantie) 

Wat was het leukste 
dat je deze vakantie 

hebt gedaan? 

Wat was het 
stomste dat je deze 

vakantie hebt 
gedaan? 

Ben je op vakantie 
geweest? Of naar 
een andere leuke 

plek? Welke?  

Wat was het beste 
dat je deze vakantie 

gegeten hebt? 

Wie heb je deze 
vakantie allemaal 

gezien? 

Wat heb jij gedaan 
deze vakantie 

waarvan je denkt dat 
niemand anders het 

heeft gedaan?  

Vertel een leuk 
vakantieverhaal! 

Was er een moment 
tijdens de vakantie 

waarop je bang was? 
Waarvoor?  



   

Groen (= dilemma) 

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Nooit meer snoep 
eten of nooit meer 

frietjes eten.  

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Altijd heel warm weer 

of altijd heel koud 
weer. 

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Kunnen vliegen of 

onder water kunnen 
ademen.   

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Het is altijd licht 

buiten of het is altijd 
donker buiten.  

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 

Een lange nek als 
een giraf hebben of 

een slurf als een 
olifant.  

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 

Nooit meer op de 
tablet spelen of nooit 

nog met ander 
speelgoed spelen.  

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Niet meer kunnen 
horen of niet meer 

kunnen zien. 

Wat zou je kiezen en 
waarom? 

 
Op de Noordpool 
wonen of op de 
maan wonen.  



   

blauw (= fantasievraag) 

 Hoe ziet jouw 
perfecte dag eruit?  

Hoe ziet jouw ideale 
verjaardagsfeestje 

eruit? 

 Hoe ziet jouw 
perfecte huis eruit? 

Met welk speelgoed 
spelen mensen 
binnen 100 jaar?  

 Hoe ziet jouw ideale 
speelplaats eruit? 

Wat zou jij 
veranderen aan de 
wereld moest je 

kunnen? 

Als je een schatkist 
zou vinden, wat zou 
er allemaal inzitten? 

 Hoe ziet jouw 
perfecte vakantie 

eruit?  

 


