
 

"Was het leuk op school vandaag, schat?" Met een beetje geluk krijg je er een droge "ja" of "nee" 
uit, maar uitgebreide schoolse avonturen moet je van je kind niet verwachten op zo'n gesloten 
vraag. Razend benieuwd naar wat je zoon of dochter zoal uitspookt op een schooldag? Dan kom je 
met deze vragen veel meer te weten.  

We kennen deze situatie allemaal: je stelt een ja/nee-vraag aan een niet-praatgrage 
gesprekspartner, en de conversatie dreigt na die ene vraag al stil te vallen. De basiskneepjes voor 
een goed gesprek zijn des te belangrijker bij kinderen, die jouw vraag letterlijk interpreteren en 
hun taak als volbracht zien na een volmondige "ja" of "neen". Wie echt wil weten hoe de 
schooldag van zijn of haar kind was, houdt het dus beter niet op een "hoe was je dag?" of "was het 
leuk op school?". Met deze 20 vragen oogst je meer succes: 

1. Wat was het leukste dat je vandaag is overkomen? 

2. Welke spelletjes hebben jullie gespeeld tussen de middag?  

3. Heeft iemand iets heel erg liefs voor je gedaan vandaag, en wat dan? 

4. Heb je zelf iets liefs gedaan voor iemand?  

5. Wie had de lekkerste lunch bij? En waarom?  

6. Wat vond je vandaag stiekem een beetje spannend of eng? 

7. Hoeveel punten krijgt deze dag op een schaal van 10? Waarom? 

8. Als je één klasgenootje mocht kiezen om voor een dag de juf of meester te zijn, wie zou dat 

zijn en waarom? 

9. Als jij een dag juf of meester mocht zijn, wat zou je dan leren aan de klas? 

10. Met wie wil je graag vriendjes worden, maar is het nog niet gelukt? En hoe komt dat? 

11. Aan wie doet de juf of meester jou een beetje denken? Met wie zou je hem of haar 

vergelijken die je kent?  

12. Als er plots drie aliens zouden binnenvallen op school die 3 klasgenootjes zouden 

ontvoeren, wie zou je dan kiezen en waarom? 

13. Wie mogen ze zeker nooit ontvoeren in je klas? 

14. Wanneer heb je je trots gevoeld vandaag? 

15. Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van jou?  

16. Wat vond je de moeilijkste regel om je aan te houden vandaag? 

17. Wat hoop je dit jaar te leren voor het schooljaar voorbij is?  



18. Welke ruimte op school vind je het leukst?  

19. In welk spelletje ben je zelf de beste? 

20. Als je één ding aan de schooldag mocht veranderen, wat zou het zijn? 

 

Deze vragen kunnen een inspiratiebron vormen, maar leef je vooral zelf uit om er extra te 
bedenken. En nu maar hopen dat je kind is uitverteld tegen dat het bedtijd is...  

  



30 vragen die je kind WEL beantwoordt na een lange schooldag 

1. Heb je iets lekkers op school gegeten? Wat was het? 

2. Heb je een klasgenoot betrapt op neuspeuteren? 

3. Welke spelletjes heb je tijdens de pauze gespeeld? 

4. Wat is het grappigst dat vandaag gebeurd is? 

5. Heeft iemand iets heel aardigs voor je gedaan? 

6. Met wie moest je vandaag hard lachen? 

7. Welke leraar zou een invasie van zombies overleven? Waarom? 

8. Welk nieuw feitje heb je vandaag geleerd? 

9. Wie had de leukste outfit aan vandaag? 

10. Waar moest je vandaag echt je best voor doen? 

11. Als je school moet vergelijken met een attractie in een pretpark? Wat voor een attractie was 
het dan? 

12. Welk cijfer zou je je dag geven? Waarom? 

13. Als je een klasgenoot zou mogen uitkiezen die je leraar voor een dag is. Wie zou dat zijn? 
Waarom? 

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

15. Heb je je vandaag aan iemand geërgerd? Aan wie? 

16. Zijn er kinderen op school met wie je graag bevriend zou willen zijn? 

17. Wat is de belangrijkste regel van je leraar? 

18. Wat is het belangrijkste om te doen tijdens de pauzes? 

19. Vind je dat je leraar op iemand lijkt die wij kennen? 

20. Heb je een vriend of vriedin vandaag beter leren kennen? Op wat voor een manier? 

21. Stel dat er buitenaardse wezens naar je school komen en drie kinderen zouden meenemen. 
Wie zou je dan willen dat ze meenemen? 

22. Heb je vandaag iemand geholpen? Waarmee? 

23. Wat heb je vandaag gedaan waar je trots op bent? 



24. Welke regel van je leraar was het moeilijkst om je aan te houden? 

25. Wat hoop je nog te leren voordat dit schooljaar voorbij is? 

26. Wie uit je klas is totaal anders dan jij bent? 

27. Waar ben je het liefst op school? 

28. Wat wil je nog leren om op het schoolplein te doen? 

29. Wie in je klas luistert het slechts naar de leraar? 

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

 

Bron: http://www.happymoms.nl/kinderen/Kinderen-op-basisschool/30-vragen-om-aan-je-kind-te-stellen-

in-plaats-van-hoe-was-t-op-school.html 
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