1. Heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?
2. Heb je vandaag nog iemand bedankt?
3. Heb je vandaag nog iemand kunnen helpen?
4. Heeft iemand nog wat gedaan wat heel aardig / onaardig was?
5. Heeft juf nog iets voorgelezen? (welk boek was dit?)
6. Hoe heeft iemand anders jou vandaag geholpen?
7. Fouten maken mag dus ik ben wel benieuwd: wat was je grootste fout vandaag?
8. Heb je nog iemand zien huilen vandaag op school?
9. Is er een vraag over deze schooldag waarvan je hoopt dat ik deze zou stellen?
10. Met welke vijf kindjes heb je vandaag gepraat?
11. Met wie heb je geluncht?
12. Met wie ontdek je het liefst nieuwe dingen?
13. Stel dat er marsmannetjes kwamen die één iemand zou meenemen, wie zou dit
dan mogen zijn?
14. Stel dat je zelf mocht kiezen, naast wie zou je dan het liefste willen zitten?
15. Stel dat jij qua pesten iets in de groep zou mogen veranderen, wat zou dit dan
zijn?
16. Stel een kind zou gaan verhuizen, wie hoop je dan dat dit zou zijn?
17. Stel je kon onzichtbaar zijn, wat zou je dan op school doen?
18. Stel jij bent morgen juf; wat zou je dan als eerste veranderen?
19. Stel je kon de gedachten lezen van je juf, wat zou je dan willen weten?
20. Stel jij was juf, welk onderdeel / vak / … zou je dan meteen veranderen?
21. Stel juf zou mij vanavond bellen, wat zou zij mij dan willen vertellen?
22. Stel wij zouden morgen van plek veranderen - dus ik ga naar school - wel advies
zou je mijn dan geven?
23. Waar had iedereen het vandaag over? Wat was het gesprek van de dag?
24. Waar had je vandaag graag meer tijd voor gekregen?
25. Waar kijk je morgen naar uit?
26. Waar moest je vandaag het hardste om lachen?
27. Waar speel je het meest mee in de pauze?
28. Waar zullen de meesters en juffen over praten na schooltijd / in de pauze / …?
29. Wanneer was je het laatst bang / angstig / [andere eigenschap] op school?
30. Wanneer was je het gelukkigste / meest blij vandaag op school

31. Wanneer was je je aan het vervelen?
32. Was iemand vandaag niet aanwezig?
33. Wat denk je dat je moet leren op school?
34. Wat ging er vandaag goed?
35. Wat had je wel minder willen doen vandaag?
36. Wat heb je allemaal gemaakt vandaag?
37. Wat heb je ontdekt vandaag?
38. Wat heb je vandaag geleerd?
39. Wat heb je vandaag voor het eerst in je leven gedaan?
40. Wat hoop je dat nog voor het eind van het schooljaar gaat veranderen?
41. Wat is de coolste plek in de klas / op school?
42. Wat is je favoriete onderdeel van de lunch?
43. Wat vond je het lekkerste vandaag om te eten tijdens lunch?
44. Wat vond je het moeilijkste van de dag?
45. Wat was er niet zo leuk vandaag?
46. Wat was het beste dat je vandaag hebt meegemaakt?
47. Wat was het leukste dat je vandaag hebt meegemaakt?
48. Wat was het slechtste dat je vandaag hebt gemaakt?
49. Wat was je favoriete onderdeel van de dag?
50. Wat was vandaag "een raar verhaal"?
51. Wat was vandaag niet zo leuk?
52. Wat zei de juf vandaag het meest?
53. Wat zou je morgen anders doen op school vergeleken met vandaag?
54. Welk cijfer zou je de dag geven?
55. Welk regel van juf vind je het lastige om te volgen?
56. Welke vragen heb je gesteld vandaag?
57. Wie in de klas mag wel wat leuker / aardiger/ [andere eigenschap] doen?
58. Wie in je klas is het tegenovergesteld van hoe jij bent?
59. Wie is het grappigste in je klas?
60. Zijn er ook kindjes die het lekker vinden om alleen te zijn in de pauze?

