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Hoi! 

Ja, leuk boekje maar wat moet je er nu mee? 

Nou, niks MOET. Dus je mag het ook wegmikken. 

MAAR. 

Als je er van baalt dat je soms geen letter op papier krijgt als je een 

‘open’ opdracht hebt zoals een boekverslag of handelingsdeel of 

weetikhet, dan kun je dit boekje gebruiken om je hersenen een beetje 

op te schudden en te oefenen om je warrige gedachtes echt op 

papier/scherm te krijgen. 

Je kunt alle vragen op volgorde doen en de antwoorden opschrijven in 

dit boekje of een los schrift. Je kunt beginnen met alleen de toffe 

vragen te beantwoorden en je kunt zelfs beginnen met het antwoord 

alleen hardop te zéggen. Hardop, dat dan wel. 

Als je de vragen alleen maar in gedachte beantwoordt, dan kun je beter 

iets leukers gaan doen, want dat helpt dus niet. 

Het is vast super ongemakkelijk. Pech dan. Ongemak is de prijs die je 

betaalt voor groei. En ach, foute antwoorden kun je toch niet geven, 

dus begin maar gewoon. Who cares. 

 

Succes!! 

 

Femke 

 

p.s. Als je meer tips wilt over hoe je sneller en makkelijker kunt leren, 

of als je toffere vragen weet dan deze of andere feedback, stuur me 

dan een mailtje: femke@sterknaarschool.nl 

 

mailto:femke@sterknaarschool.nl
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Zou je later liever trouwen of samenwonen? Wat zijn daar dan de 

voordelen van? 

Wil je liever onzichtbaar kunnen zijn of kunnen vliegen? Hoezo dan? 

Wat zou je als eerste doen? 

Heb je NU ergens pijn in je lichaam? Of kramp? Beschrijf waar en 

hoe. 

Stel, je mocht één boek, één paar schoenen en één stuk 

gereedschap mee naar een onbewoond eiland. En één levend 

wezen. Wat zou je meenemen? 

Wanneer was je voor het laatst verdrietig? Wat was er dan gebeurt? 

Hoe voel je je als je een spelletje verliest? Stel, je hoeft je niet te 

beheersen, wat deed je dan?  



© Sterk naar School 2021     © Sterk naar School 2021 
 

  
Wat denk jij van extra belasting heffen op (erg) ongezond eten? 

Als je mocht kiezen, altijd slechte adem of altijd scheel kijken, wat 

zou je dan liever doen? Waarom? 

Heb je het nu warm of koud of precies goed? Kriebelt het ergens? 

Heb je stress? Hoe voelt dat dan? Wat heb jij nodig om helemaal te 

ontspannen? 

Vind jij dat mensen op straat zouden mogen roken? 

Als je óf anderhalf miljoen euro kreeg óf zeker wist dat je altijd een 

toffe, redelijk goedbetaalde baan zou hebben, wat zou je dan 

kiezen? Waarom? 

Wat ga jij later totaal anders doen dan je eigen ouders?  
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Wat is de meest irritante karaktereigenschap van je beste 

vriend/vriendin? 

Waar speelde je vroeger veel mee toen je klein was? Wat speelde je 

dan?  

Hoe zou je slaapkamer er uit zien als alles kon? Wat voor kleuren, 

wat voor bed? Gordijnen? Meubels? …? 

Stel, je bent leraar economie. Wat zou je anders doen dan de leraar 

die je nu hebt?  

Je mag meespelen in een film. Wat voor soort rol zou je willen? 

Goed, slecht? In wat voor soort film? Drama, comedy, actie…?  

Wie zou jij wel eens willen zijn voor één dag? Wat zou je allemaal 

doen?  
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 Wat vind je van je rooster? Wat zou je liever hebben? Wat maakt 

dat uit? 

Hier. 1500 euro. Wat zou je er mee doen? 

Welke film heb je al 5x gekeken en zou je zo weer opzetten? Wat is 

er zo gaaf aan? 

Wat betekent ‘Skeer?’ Waarom moeten je ouders wel/geen 

straattaal kennen? 

Wat was je gaafste vakantie ooit? Als je een dag terug mocht, welke 

dag zou dat zijn? Wat deden jullie? 

Beschrijf je droomhuis. Vrijstaand? Stad/dorp? Groot, klein, tuin? 

Hoeveel kamers?  
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Hoe ga je het vaakst naar school? Wat vind je daar ok aan? Wat 

stom? 

Als je de baas van de school was, wat zou je dan laten zoals het 

was? Wat is daar zo tof aan? 

Als je alles in je omgeving zonder straf zou mogen verven, maar je 

had maar 2,5 uur. Welk gebouw zou je dan in welke kleur verven? 

Hoezo dan? Wat voor verschil zou dat maken? 

Wat voor boek lazen je ouders je vroeger voor? Waarom zou je dat 

wel of niet aan je eigen kinderen voor lezen, later?  

100 uur gratis beeldschermtijd. Wat ga je doen? Met wie? Wat wil je 

bereiken?  

Heb je huisdieren? Beschrijf per dier in drie woorden zijn/haar 

karakter. Geen dieren? Je mag ook je ouders beschrijven.  
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Dag 7. Hoe ga je het meest naar school? Wat vind je daar ok aan? 

Wat stom? 

Dag 8. Als je de baas van de school was, wat zou je dan laten zoals 

het was? Wat is daar zo tof aan? 

Dag 10. Wat voor boek lazen je ouders je vroeger voor? Waarom 

zou je dat wel of niet aan je eigen kinderen voor lezen, later?  

Dag 11. 100 uur gratis beeldschermtijd. Wat ga je doen? Met wie? 

Wat wil je bereiken?  

Wat heb je vandaag gegeten? Vond je het lekker? Wat is je 

lievelingseten?  

Wat voor weer is het vandaag? Wat is normaal weer voor deze tijd 

van het jaar? 

Wat voor kleren heb je nu aan? Wat zijn de mooiste kleren die je 

hebt? Welke zitten het lekkerst? 

Naar welk muzieknummer luister je graag op sit moment? Wat vond 

je vroeger leuk? Met wel nummer kun je je moeder op de kast 

krijgen? 

Heb je broers en/of zussen? Met wie trek je het meeste op? Wat 

doen jullie het liefst? 

Welke dieren zou je allemaal aan kunnen? Hoe zou je een gorilla 

kunnen verslaan?  


