Vragen die je kunnen helpen
1. Jij hebt het voor het zeggen, maar... je hebt wel een serieuze taak.
Jij mag een nieuwe school bedenken. Wat heeft deze school absoluut
wel en wat absoluut niet……
2. Als je zelf mocht beslissen over in welke groep je op het voortgezet
onderwijs een kijkje mag nemen, welke groep zou dat zijn. Weet je
ook waarom?
3. Je bent 10 jaar ouder dan nu, hoe oud ben je dan en wat heb je
allemaal al gedaan?
4. Ook jij gaat later werken. Welke baan wil jij over 20 jaar gaan doen?
5. Vmbo is onderverdeeld in basis, kader en theoretisch, sinds dit jaar
noemen we dat weer mavo. Best lastig. Weet jij het verschil? En bij
havo, atheneum (vwo) en gymnasium?
6. Wat kies jij….
Een leraar die
• vooral aardig en grappig is
• Jou goed begeleidt
• Jou heel veel leert
7. Jij
•
•
•

mag kiezen:
Leren uit boeken
Leren op de computer of een iPad
Leren uit boeken en via de iPad of computer

8. Voor wie heb jij de meeste bewondering (bekend of onbekend
iemand)
En waarom?
9. Stel je mag later twee beroepen kiezen. Welke twee gaan het
worden? Wat moet je hier goed voor kunnen denk je?
10. Je
Jij
•
•
•

hebt een grote broer of zus die al op het voortgezet onderwijs zit.
gaat:
Naar dezelfde school
Kiest voor die school die jijzelf het leukste vindt
De school die je ouders voor je kiezen

11. Jij maakt een keuze voor een nieuwe school. Wat vind je het
belangrijkste. Kies er twee:
• Lekker dichtbij
• Leuke gezellige school
• Veel vrienden en vriendinnen
• Veel activiteiten
• Je leert er veel
• Je leert dat wat bij jou past
12. Werk jij liever samen of alleen? En waarom?
13. Welke vakken denk jij dat je krijgt op het voorgezet onderwijs,
noem er minimaal 3.
14. Welke scholen voor voortgezet onderwijs ken jij eigenlijk? Noem er
minstens 3. Weet je ook het verschil al?
15. Je mag drie vragen stellen aan een leraar van het voortgezet
onderwijs. Welke vragen zou je willen stellen?
16. Je mag drie tips geven aan je klasgenoten als ze gaan kiezen voor
een school. Wat zou je hen als tip willen meegeven?
17. Je mag iets van de basisschool meenemen naar het voortgezet
onderwijs. Wat zou jij meenemen?
18. Waar ben jij best wel goed in op school?
19. Als jij een Doedag op school mag organiseren. Hoe zou je dat
aanpakken?
20. Als jij een boek zou moeten schrijven, waar zou het verhaal dan
over gaan?
21. Als er een groep 9 zou zijn, zou je dat leuk vinden?
22. Als er een klas 0 zou bestaan waarin je eerst eens een jaartje mag
rondsnuffelen op drie verschillende scholen, zou je dat dan willen?
23. Wat is het allerleukste wat je ooit op school hebt gedaan?
24. Stel dat je in de schoolkantine alleen nog maar gezonde producten
kunt kopen, wat vind je daarvan. Wat neem jij mee in de
broodtrommel.

25. Als jij de baas op school zou zijn, welke regel zou jij dan
veranderen?
26. Welke superkracht zou je willen hebben?
27. Als je nooit meer naar school zou hoeven, zou je dan toch gaan?
28. Je mag kiezen
• De slimste of
• Degene met de meeste vrienden
29. Wat zou jij heel graag héél goed kunnen?
30. Welk werk wil jij later absoluut niet gaan doen?
31. Welke taak zou jij op je willen nemen als je op excursie gaat naar
het buitenland?
32. Welke mensen op aarde zou jij graag willen helpen en waarmee?
33. Als je een hoofdrol mag spelen in een film welke rol zou je dan
kiezen
34. Als je voor de klas mocht staan, waarover zou je dan les willen
geven?
35. Je mag jezelf omtoveren in iemand anders, wie ga je worden?
36. Je mag kiezen:
• Een half uur huiswerk maken
• Of ene half uur klusjes doen in de tuin
37. Wat ben jij?
• Zelfstandig
• Creatief
• Nieuwsgierig
• Sportief
• Zorgzaam
• Doener
38. Wat doe jij het liefst?
• Sporten
• Proefjes doen
• Kunst en muziek
• Zelf iets onderzoeken
• Een taal leren
• Of…..(hier mag je zelf iets bedenken)

39. Wat doe jij het liefst?
• Sporten

Bedenk zelf ook een paar
leuke vragen en vul ze
hieronder in…
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Nog enkele tips voor jou
UIT DE VO-GIDS
WAAR LIGT JOUW KRACHT?
Je ouders en je school helpen je om je talenten te
vinden. Maar zelf kun je ook veel doen. Lees deze tips
maar eens.
• Denk na wat jij leuk en interessant vindt. Sport,
computergames, woorden, getallen, muziek of iets
anders? Kun je dat goed en vind je het leuk om te doen?
• Bedenk eens wat je precies doet bij datgene wat je leuk
vindt. Ben je dan dingen aan het onderzoeken, heb je
ideeën, organiseer je dingen voor anderen, treed je graag
op voor publiek, maak of repareer je dingen, doe je het
alleen of juist in teamverband?
• Denk na over beroepen die je interessant vindt en laat
geld daarbij geen grote rol spelen. Je kans op (financieel)
succes is namelijk groter als je iets doet waar je goed in
bent en waar je talent voor hebt.
• Laat je niet te veel leiden door wat vrienden of
vriendinnen doen. Het kan nu aantrekkelijk lijken om
naar dezelfde school te gaan als je beste vrienden, maar
misschien past die school helemaal niet bij jouw talenten.
Denk dus iets verder: leer ik op die school de dingen die
passen bij het beroep dat ik interessant vind?

