
Je denkt na over je interesses om jezelf zo beter te leren kennen. 

Wat vind je fijn?  Wat vind je minder fijn?   

Denk na over deze zinnen en antwoord eerlijk. 

Kleur het juiste vakje (0 = niet leuk >> 1 = normaal >> 2 = heel leuk). 

Ik heb graag heel veel vrienden. 
 

Ik fantaseer of droom graag. 
 

Ik kijk graag naar sport. 
 

Ik lees graag in een leesboek. 
 

Ik speel graag denkspelletjes. 
 

Ik frutsel graag met kleine dingen. 
 

Ik ben graag buiten in de natuur. 
 

Ik hou ervan om dingen te rangschikken. 
 

Ik ga graag naar feestjes met veel mensen. 
 

Ik maak graag zelf foto’s 
 

Ik kijk graag naar de omgeving waar ik woon. 
 

Ik vind het leuk om nieuwe woorden te kennen. 
 

Ik zing graag mee met de radio 
 

Ik werk graag met materiaal 
 

Ik denk liefst eerst na voor ik een antwoord geef. 
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Ik luister graag naar verhaaltjes. 
 

Ik maak graag liedjes. 
 

Ik weet graag wat er gaat gebeuren. 
 

Ik zorg graag voor andere kinderen. 
 

Ik vind het leuk om naar anderen te kijken. 
 

Ik heb graag een huisdier 
 

Ik teken graag 
 

Het is leuk om een liedje in mijn hoofd te hebben. 
 

Ik speel graag gezelschapsspelletjes. 
 

Ik ben graag rustig. 
 

Ik zorg graag voor planten of bloemen 
 

Ik doe graag aan sport. 
 

Ik kijk graag naar de prenten in een leesboek. 
 

Ik tel graag dingen. 
 

Ik doe graag dingen alleen. 
 

Ik vind het leuk om rijmpjes op te zeggen. 
 

Ik werk graag samen met andere kinderen. 
 

Ik werk graag met kleuren 
 

Ik leer graag over de natuur 
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Ik wil graag een instrument bespelen. 
 

Ik werk graag in mijn wiskundeboek. 
 

Ik babbel graag. 
 

Ik luister graag naar muziek. 
 

Ik vind het leuk om te bewegen. 
 

Ik knutsel graag. 
 

Achter elke score staat een pictogram. 

Kleur hieronder in de tabel bij elke rubriek het getal dat je aanduidde. 



Op de grafiek die je maakte, kan je nu je meest interessante rubrieken aflezen. 

Lees hieronder wat deze betekenen. 

Zo weet je wat jou het meest interesseert. 

 

 Jij vindt het niet erg om  te zijn.  Dan kan je je-

zelf ook goed concentreren.  Je kan goed over jezelf na-

denken en weet meestal wat je wil.  Als je iets wil, dan ga 

je er ook voor.   

 Een dagboek is echt iets voor jou. 

 Begin je dag met nadenken over wat je 

wil bereiken die dag. 

 Jij bent een echte liefhebber van de .  Het 

liefst van al ben je vaak buiten.  Je weet ook best veel 

over planten en dieren.   

 Ga op zoek naar records in de natuur. 

 Hoeveel kriebelbeestjes kan je vinden? 

 Maak je eigen planten/kruidentuin. 

 is echt wel jouw ding.  Je leest graag en houdt er-

van om verhalen te verzinnen en vertellen.  Je praat 

graag over wat je meemaakt.  Naar anderen luisteren 

vind je vaak interessant.  Grapjes vind je vaak wel leuk. 

 Waarom start je niet met het schrijven 

van een leesboek? 

 Ga op zoek naar letters in je omgeving 

en in de natuur. 

 Als jij maar kan , dan komt alles goed.  Jij 

doet graag aan sport.  De turnlessen zijn heel geliefd.  Je 

vindt het niet erg om je moe te maken. 

 Maak eens zelf een parcours. 

 Spring elke dag met twee benen zo ver 

mogelijk en probeer je record te verbre-

ken. 

 Je bent een echte liefhebber.  Je kan gemakke-

lijk liedjes onthouden en meezingen.  Je hebt aandacht 

voor verschillende geluiden in je omgeving en wil graag 

muziek op de achtergrond.  Daar wordt je vrolijk van. 

 Kan jij twee liedjes door elkaar zingen? 

 Maak zelf eens een liedjestekst op een 

bestaand liedje. 

 Maak een instrument van keukengerei. 

 Jij bent graag bezig met en alles wat met 

getallen te maken heeft.  Vormen en patronen hebben 

meestal geen geheimen voor jou.  Je puzzelt graag of 

speelt met Lego.  Je wil vaak weten hoe iets werkt. 

 Maak een plan van je huis.   

 Haal eens oude apparaten uit elkaar. 

 Maak eens sommen met een rekenma-

chine. 

 Jij bent graag bezig.  Je houdt van mooie 

dingen en maakt ze ook graag zelf.  Je houdt van veel 

kleuren en ook van kunst.  Je kan lang kijken naar pren-

ten en tekeningen. 

 Maak een tekendagboek: teken elke 

dag een kleine tekening over die dag. 

 Leen eens een kunstboek uit de bieb. 

 Jij houdt ervan om te zijn.  Je hebt vrij veel 

vrienden en vindt het leuk om er nog meer te hebben.  Je 

bent graag op plaatsen met veel mensen en kan vaak 

niet tegen de stilte.  Iemand helpen doe je vaak. 

 Kan jij zelf een spelletje verzinnen om 

met veel kinderen te spelen? 

 Leer nieuwe mensen kennen.  Vraag 

hoe hun dag is geweest. 


