Gesprekje met je kind na een schooldag
Je kind is naar school geweest en jij bent maar wat nieuwsgierig hoe hij
en/of zij, zijn en/of haar dag heeft gehad. Maar grote kans dat je maar
weinig antwoord krijgt. “Ja, leuk.” Of “Weet ik niet meer.”
Misschien kunnen dan deze vragen je kind helpen jouw toch iets meer te
vertellen over hun schooldag.
Tip; Neem er de tijd voor, B.v. aan tafel met een kop thee,
echt even die tijd voor elkaar nemen.
Werkt spelletjes goed bij je kind maak er dan bijvoorbeeld een spraak-pot
van. Je print ze uit, knipt ze uit en stopt ze in een leuke pot. Je kind mag
één voor één een kaartje eruit halen met een vraag erop.

Wat was het leukste wat je vandaag op school
gedaan hebt?

Wat was het stomste wat je vandaag op school gedaan
hebt?

Naast wie heb je in de kring gezeten?

Heb je vandaag iemand kunnen helpen? Wie heb je
geholpen vandaag?

Heb je vandaag iets in de kring verteld of wat
had je in de kring anders willen vertellen?

Wat is een coole plek op school? Waarom?

Heb je nieuwe vriendjes of vriendinnetjes
gemaakt?

Heb je ruzie gemaakt vandaag? Is het ook weer goed
gekomen?

Wat was het leukste/stomste wat je vandaag
op school hebt meegemaakt?

Heb je nog iets geks gehoord vandaag? Wat was het?
Wat was er gek aan?

Heb je nog een mop gehoord vandaag?

Wanneer verveelde je je vandaag? Wat heb je toen
gedaan?

Met wie heb je buiten gespeeld?

Heb je hulp nodig gehad vandaag? Wie heb je om hulp
gevraagd?

Wie was er vandaag het allerliefste van de klas
en waarom?

Heb je vandaag een nieuw liedje geleerd? Hoe gaat die?
Hoort daar ook een dansje bij? Kunnen we die samen
doen?

