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WAT IK GELOOF

WIE IK BEN

WAT IK KAN

HOE IK ME GEDRAAG

IK EN MIJN OMGEVING

WAAR IK VOOR GA

WAT IK GELOOF

WIE IK BEN

WAT IK KAN

HOE IK ME GEDRAAG

IK EN MIJN OMGEVING

WAAR IK VOOR GA

Wat vind ik 

belangrijk in 

het leven?

Maak af: Ik 

beschrijf 

mezelf als…

Wat zijn 

mijn sterke 

kanten?

Wat past bij jou 

en waarom?: 

ik werk met 

een plan/ik werk 

op gevoel

Welke 

dingen leiden 

mij af?

Wat wil ik 

bereiken?

Wat kan ik nog 

leren?

Maak af:

 Je kunt mijn 

gedrag 

omschrijven 

als…

Welk woord past 

bij jou en 

waarom? 

druk/rustig/stil/ 

luidruchtig

Maak af: Ik vind 

dat ik goed ben 

in....

Teken in één 

minuut: Iets 

wat je graag 

zou kunnen

Eens of oneens 

(en leg uit): Ik 

werk graag met 

anderen samen

Welke 

rol neem 

ik aan?

Welke 

kenmerken 

horen 

bij mij?

Wat heb ik 

vandaag 

gedaan?

Maak af: Ik voel 

me op mijn 

gemak als…

Welk woord 

past bij jou en 

waarom: 

doel/plan/

idee/toeval

Maak af: 

anderen 

omschrijven 

mijn gedrag 

als…

Teken in 1 

minuut: jouw 

perfecte 

klaslokaal

Teken 

in 1 minuut: 

jezelf over 

tien jaar

Waar raak 

ik gespannen 

van?

Wat vind ik 

belangrijk in 

het leven?

Hoe zorg ik 

ervoor dat ik 

plezier houd in 

dingen?

Ik vind het fijn 

als mensen …

Hoe zien 

anderen mij?

Teken in 1 

minuut: je 

gevoelens, hoe 

je je het 

vaakst voelt

Maak af: Ik voel 

me mezelf 

wanneer…

Wat verwacht 

ik van 

anderen?

Wat 

motiveert 

mij?

Wat verwacht 

ik van mijzelf?

Eens of oneens 

(en leg uit): 

Je kunt 

anderen niet 

veranderen

Noem vijf 

woorden die 

passen bij jou en 

wat je gelooft 

over jezelf

Wat kan mij 

boos maken?

Waar 

kun je mij 

voor wakker 

maken?

Eens of oneens 

(en leg uit): Ik 

help anderen 

graag

Eens of 

oneens (en leg 

uit): je kunt 

alles leren

Wat heb ik 

vandaag 

gedaan  voor 

een ander?


