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Les 1

xxx
Kennismaken
met elkaar
Een nieuwe school, een nieuwe klas. Wie zijn al die andere leerlingen? In de eerste
twee lessen van Leefstijl kom je daar achter. Jullie maken nader kennis met elkaar en
spreken af welke afspraken voor een prettige samenwerking jullie nodig vinden.

1
Er is er maar
één zoals jij!
Teken in deze
vakken iets over
jezelf.
Teken hier je eigen
gezicht of vraag een
medeleerling om
een portret van je
te maken.

5

Als ik een dier was, zag ik er zo uit…

Een landschap dat ik mooi vind,
ziet er zo uit…

Als ik alleen maar kleur en vorm was,
zag ik er zo uit…

Een voertuig dat ik mooi vind,
ziet er zo uit….
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r
Met jou naa
!
n
Ibiza gaa

ou je
Wat z je mills
doen air bent?
jona

2

Wat ik graag doe als het vakantie is:

Vul de volgende
vragen in.
Ga aan de hand
van je antwoorden
in gesprek met je
medeleerlingen.

Wat ik lekker vind:
Waar ik een hekel aan heb:
Wat ik leuk vind op school:
Wat ik belangrijk vind aan een vriend(in):
Wat ik later wil worden:
Mijn lievelingsprogramma op TV:
Mijn lievelingsboek/-strip:
Mijn lievelingsdier:
Muziek die ik graag hoor:
Wat ik doe op zaterdagochtend:
Welke kleding ik graag draag:
Mijn lievelingskleur is:
Wat ik zou doen als ik veel geld had:
Waar ik van droom:
Waar ik heel tevreden over ben:
Wat ik graag zou willen veranderen:

3
Een aantal
vragen die je aan
klasgenoten kunt
stellen.

6

Algemene vragen

Persoonlijke vragen

Wat is je naam?
Waar en wanneer ben je geboren?
Waar woon je?
Heb je broers of zussen?
Hoe kom je naar school?
Welke hobby’s heb je?

Wat vind je ﬁjn aan jezelf?
Wat zou je doen als je heel rijk bent?
Wat maakt je blij?
Wat maakt je verdrietig?
Waar heb je een hekel aan?
Wat vind je van onze school?

(Bedenk zelf nog enkele vragen)

(Bedenk zelf nog enkele vragen)
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