
Hoeveel boterhammen eet ik  
meestal per dag? 

Welk fruit vind ik  
het lekkerst? 

Hoe vroeg moet ik opstaan 
om naar school te gaan? 

Welk computerspelletje  
vind ik het leukst? 

Hoe vaak moet ik 
mijn kamer opruimen? 

Wie kookt er bij 
mij thuis? 

Om hoe laat moet 
ik gaan slapen? 

Wie moet er de tafel dekken  
of afruimen bij mij thuis? 

Welk dier is  
mijn lievelingsdier? 

Hoeveel zakgeld  
krijg ik per maand? 



  

  

  

  

  



Hoe vaak ga ik op vakantie? Wat vind ik het leukst om te doen 
als ik op vakantie ben? 

Wie begrijpt mij het best? Wie zou ik nooit  
kunnen missen? 

Welk soort snoep vind  
ik het lekkerste? Wat is mijn lievelingsfilm? 

Wie vind ik het liefst  
van mijn gezin? Wat is mijn leukste boek? 

Wat wil ik wel  
elke avond eten? 

Hoe vaak ga ik  
naar de bibliotheek? 



  

  

  

  

  



Welke hobby’s heb ik? Welke sporten  
vind ik het leukst? 

Hoe kom ik naar school? Waar word ik boos van? 

Waar word ik blij van? Waar word ik verdrietig van? 

Wat zou ik willen doen  
als het vandaag geen school was? Welke muziek vind ik het leukst? 

Welk vind ik de leukste  
eigenschap van mezelf? 

Welk vind ik de minst leuke  
eigenschap van mezelf? 



  

  

  

  

  



Wat is de slechtste  
gewoonte van mezelf? Wat kan ik heel erg goed? 

Waar ben ik  
het meest bang voor? Wat is mijn grootste wens? 

Wat wil ik later worden? Welk dier zou ik willen zijn? 

Als ik één wens mocht doen, 
wat zou ik dan wensen? 

Wat vind ik  
het leukst in mijn gezin? 

Wat vind ik niet  
zo leuk in mijn gezin? Op wie wil ik lijken? 



  

  

  

  

  



Heb ik een huisdier? Wat is mijn lievelingsdrank? 

Wat mag ik nooit  
kopen in de winkel? Wat lust ik echt niet? 

Welke regel zou ik thuis 
willen veranderen? Wie slaapt er bij mij in de kamer? 

Wat is mijn  
lievelingsprogramma op tv? Wat doe ik in het weekend? 

Hoe lang mag ik tv kijken? Waarmee speel ik  
het liefst in de tuin? 



  

  

  

  

  



Hoe lang mag ik op de computer? Hoe lang mag ik op de tablet? 

Tijdens het eten moet ik… Hoe neem ik  
de telefoon op thuis? 

Welk vak op school  
vind ik leuk? 

Welk vak op school  
vind ik niet leuk? 

Wat doe ik als ik  
thuiskom van school? 

Om hoe laat sta ik op 
in het weekend? 

Wanneer ga ik slapen  
in het weekend? Wat is mijn lievelingsdrank? 
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