
“Hoe was het op school?” 30 originele vragen 

Vraag jij je kind na school regelmatig: 'Hoe was het vandaag?' En is het antwoord vaak niet meer dan een 

simpel: 'Leuk!' of 'Stom!'? Niet zo gek, de vraag is tenslotte niet erg inspirerend. 

 

Met deze originele vragen wordt je kind uitgedaagd om meer te vertellen over zijn schooldag. Probeer 

het maar. Het werkt echt! 

1. Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd? 

2. Wat heb je vandaag op school allemaal gegeten? 

3. Heb je een klasgenoot zien neuspeuteren? 

4. Welke spelletjes heb je in de pauze gedaan? 

5. Wat is het grappigste dat er op school is gebeurd? 

6. Wie heeft er vandaag het aardigst tegen je gedaan? 

7. Met wie heb je vandaag de meeste lol gehad? 

8. Stel: er is een invasie van zombies op school: welke leraar overleeft dit en waarom? 

9. Welk klasgenootje zag er het leukste uit? 

10. Wat was de grootste uitdaging vandaag? 

11. Als je je school vergelijkt met een attractie in een pretpark, welke attractie is het dan? 

12. Welk cijfer krijgt deze schooldag van jou? 

13. Als een klasgenoot een dag zou mogen ruilen met de meester of juf; wie zou het zijn? En waarom? 

14. Als jij een dag de leraar zou zijn, wat zou je de klas dan leren? 

15. Heb je je vandaag aan iemand geïrriteerd en aan wie? 

16. Zijn er kinderen op school met wie je graag vrienden zou willen worden? 

17. Wat is de belangrijkste regel van je juf of meester? 

18. Wat doe je het liefste in de pauze? 

19. Vind je dat je leraar op iemand lijkt die je kent? 

20. Heb je vandaag iets nieuws geleerd over een vriendje of vriendinnetje? Wat?: 

21. Stel: er komen aliens naar je school komen en ze nemen drie kinderen mee. Wie zouden dat zijn? 

22. Heb je iets gedaan waarmee je iemand anders hebt geholpen? 

23. Wat heb je op school iets gedaan waar je trots op kunt zijn? 

24. Welke schoolregel vind je lastig? 

25. Is er iemand in de klas die slecht naar de leraar luistert? 

26. Wat wil je dit jaar graag nog leren op school? 

27. Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van jou? 

28. Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst? 

29. Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan doen op het schoolplein? 

30. Als je vandaag over mocht doen, wat zou je dan anders doen? 


