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Hoe was het op school? 
Goed hoor! 
 

25 vragen om kinderen wel aan de praat te krijgen 
 
 
 
1. Wat heb je vandaag geleerd op school? 
2. Wat vond je moeilijk op school? 
3. Als jij morgen de leraar bent, wat zou je dan doen? Wat zou je moeilijk 

vinden? 
4. Wat wil je nog meer leren op school? 
5. Wat wil je nog vaker doen op school? 
6. Wat is het beste wat er op school gebeurd is vandaag? En wat was 

minder fijn? 
7. Wat maakte je vandaag aan het lachen? Waar werd je minder blij van? 
8. Als je kon kiezen, naast wie wil je dan zitten in de klas? En naast wie wil 

je dan niet zitten? 
9. Wat is de leukste plek in de school? Welke plek vind je niet zo leuk? 

10. Welk raar woord heb je vandaag gehoord? 
11. Als ik met de meester of juf zou praten. Welke leuke dingen zegt hij of zij 

dan over jou? 
12. Hoe heb jij vandaag iemand geholpen? 
13. Hoe heeft iemand jou geholpen vandaag? 
14. Wanneer voelde je je het gelukkigst vandaag? 
15. Wanneer voelde je je verveeld? 
16. Met wie heb je nog nooit gespeeld en wil je wel eens spelen? 
17. Welk woord heeft je leraar vandaag het meest gezegd? 
18. Waarmee speel je in de pauze? 
19. Wie is het grappigst in de klas? 
20. Als je met iemand van plek mag ruilen, met wie ruil je dan? 
21. Noem eens 3 dingen die je met je potlood of pen hebt gedaan? 
22. Wat hoop je morgen te leren? 
23. Als ik morgen bij je in de klas zit, wie worden dan mijn vrienden? 
24. Als je de baas van de school bent, wat verander je dan? 
25. Als er een ruimteschip landt op school, wie mogen ze dan meenemen? 
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