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any form, by print, photoprint, microfilm or any 
other means, without written permission from the 
publisher.
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Thema 1
Les 1 Goed begonnen is veel gewonnen

Oude bekenden 
en nieuwe gezichten 

in de tweede klas. 
Jullie gaan kennis 

met elkaar maken.
Wat wil je van de 
anderen in je klas 

weten?
Kruis de vragen aan 

die je wilt stellen. 
Bedenk zelf

vragen (die jij ook
zou beantwoorden

als ze aan jou
gesteld werden).

1

Deze les, samen met de volgende les, is bedoeld om een positief klimaat te scheppen 
zodat jullie weer klaar zijn voor Leefstijl en de andere lessen en activiteiten op school.
In de eerste les maken jullie kennis met de nieuwe leerlingen in de klas en leer je je 
klasgenoten van het vorige schooljaar nog beter kennen. We beginnen met elkaar bij 
te praten over de zomervakantie. 

De vragen en de opdrachten voor het kennismakingspel

Wanneer ben je jarig?

Hoeveel broers en zussen heb je?

Wat zijn je hobby’s?

Hoe kom je naar school?

Wat is je lievelingsvak?

Hoeveel tandenborstels staan er bij jou thuis?

Welke muziek hoor je graag?

Hoe ziet je huis eruit?

Wat is je lievelingsfilm?

Algemene vragen

Wat vind je goed aan jezelf?

Ben je verliefd? Zo ja, op wie?

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Wat vind je mooi aan jezelf?

Wat maakt je heel gelukkig?

Wat maakt je verdrietig?

Waar ben je bang voor?

Waar ben je goed in?

Wat wil je heel graag leren?

Persoonlijke vragen
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Wie zou je graag zijn als je in een sprookje leefde?

Wat zou je veranderen aan de school als jij directeur was?

Wat zou je doen met een miljoen?

Wat doe jij om gezond te blijven?

Waar geloof je in?

Met welke popster wil je koffie drinken?

Speciale vragen

Zing de melodie van je lievelingsmuziek. Vraag de anderen om te raden wat je zingt.

Beeld iemand uit. Vraag de anderen of zij weten wie het is.

Zorg ervoor dat iedereen aan de tafel lacht.

Beeld uit wat je goed kunt. Vraag de anderen om te raden wat je uitbeeldt.

Teken je lievelingseten. Vraag de anderen welk eten het is.

Maak het geluid van je lievelingsdier. Vraag de anderen het dier te raden.

Opdrachten
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Evaluatie-
opdracht.

Hoe vond je de 
kennismakingsles?

Wat sprak je aan? 
Wat zou je anders 
willen? Kruis aan 

wat je vindt en/of 
schrijf het op.

2
Dat er gelachen wordt.

Dat je zelf kunt bepalen welke 
vragen je kiest.

Dat je in een groepje kunt 
werken.

Dat je mag passen als je niet 
wilt antwoorden.

Dat je met anderen kunt 
samenwerken.

Dat je niet kunt kiezen met wie 
je samen in een groepje zit.

Dat we meer tijd hadden.

Dat er minder tijd was.

Dat we ook de kennismakings-
spellen van de andere groepen 
zouden kunnen spelen.

Dat er meer gelachen wordt.

Dat anderen me meer 
respecteren.

Dat we nog meer van deze 
oefeningen zouden doen.

Met iedereen uit de klas 
kennismaken.

Wat ik leuk vind aan de 
kennismakingsles:

Wat ik graag anders had gewild:


