
Gesprekstaart
G R A T I S  D O W N L O A D

Gesprekskaartjes voor voor een andere leuke start van het
nieuwe schooljaar.

De eerste schooldagen na de zomervakantie zullen gevuld
zijn met onderlinge gesprekken en hernieuwd contact
maken. Deze periode noemen we ook wel De Gouden
Weken. De beginweken van het schooljaar zijn goud waard
om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Om jou
als professional daar bij te helpen, hebben wij
gesprekskaarten gemaakt. 

Spelsuggestie
Laat de vragen/aanvulzinnen in kleine groepjes bespreken en
leg je oor links en rechts goed te luisteren. Maak eventueel
korte aantekeningen. 
Deze aantekeningen kun je gebruiken tijdens de
evaluatiegesprekken die aan het eind van het schooljaar
wellicht nog zullen worden gevoerd.



Wat maakt jou
uniek?



Wat is jouw
favoriete

(strip)boek?



Welk dier zou je
willen zijn voor een

dag?



Met welke 3
woorden zou een

ander jou
omschrijven?



Wat is de gekste
plek waar je

weleens hebt
geslapen?



Waar word je heel
blij van?



Welk stopwoord
gebruik jij vaak?



In welk tijdperk
zou je voor een

dag willen leven?



Wat is jouw
favoriete spel?



Wat vind je raar
aan jezelf?



Wat vind je leuk
aan jezelf?



Wat vind je stom
om te doen?



Wat zou jij doen als
je een dag kon

toveren?



Wat zou je
veranderen als je

de directeur van de
school zou zijn?



Waar zou je heel
goed in willen zijn?



In welke game zou
jij een rol willen

spelen?



Wat doe je als je je
zin niet krijgt?



Wat zou je aan
jezelf willen
veranderen

        als dat 
           zou 
       kunnen?



Met welk weertype
kun jij jezelf nu

vergelijken?



Wat vind je leuk
aan je juf of

meester?



Wat zou je graag in
je broodtrommel

willen hebben?



Als je een boek zou
mogen schrijven,
waar zou dat dan

over gaan?



Wat ik graag zou
willen …



Ik maak me zorgen
over …



Waar stoor jij je
wel eens aan?



Wat vind je het
leukste vak op

school?



Welk
ochtendritueel heb

jij?



Welke bijnaam zou
jij jezelf geven?



...........


