
Praten over school: zo vertelt je kind meer
Hoe was het op school vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Standaardvragen die je 
geïnteresseerd aan je kind stelt na schooltijd. Vaak moet je het doen met: ‘Wel goed’ of ‘Oké’ of 
‘Stom’. Praten over school? Met deze 25 inspirerende vragen kun je je kind uitdagen om meer te 
vertellen over zijn schooldag.

‘Weet ik niet meer’-fase
Het heeft weinig zin om een kleuter uit groep 1 of 2 te vragen hoe zijn schooldag was. Dikke kans 
dat je kind antwoordt met ‘weet ik niet meer’. Vierjarigen zijn nog niet in staat abstracte vragen als 
‘hoe was het’ en ‘wat heb je allemaal gedaan’ goed te beantwoorden. Ook voor een chronologisch 
verslag van de schooldag zijn kleuters simpelweg nog te jong. Wil je weten wat je kind op school 
heeft gedaan, stel dan concrete vragen als: heb je geknutseld? Zat Pip naast je in de kring?

Heb geduld
Veel kinderen zijn moe als ze uit school komen en hebben daarom geen zin om van alles in detail te
vertellen. Overlaad je kind niet met vragen en gun hem de tijd om even tot rust te komen. Rondom 
bedtijd is ook een goed moment om de dag door te nemen. Het is een logische afsluiter van de dag.
Ook praten kinderen vaak meer en makkelijker omdat ze er tijd mee kunnen rekken tot ze moeten 
gaan slapen.

Stel originele vragen
Als je echt wilt horen hoe het op school was, moet je daar een beetje je best voor doen. Stel een 
open vraag die je kind uitdaagt. Zo krijg je meer inzicht in hoe hij denkt over school en daarnaast 
zorgen ze voor grappige en verrassende antwoorden.

1.Wat was het leukste/stomste wat je vandaag op school hebt meegemaakt?
2.Waar moest je vandaag om lachen in de klas?
3.Als je mocht kiezen, naast wie zou je dan graag in de klas willen zitten?
4.Wat is de coolste plek op school?
5.Welk raar woord heb je vandaag gehoord? En waarom vond je dat raar?
6.Wat heb je vandaag in de kring verteld of wat had je in de kring willen vertellen?
7.Wie heb je vandaag geholpen?
8.Waar kon je vandaag wel hulp bij gebruiken? Aan wie heb je dat toen gevraagd?
9.Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
10.Wanneer was je blij vandaag?
11.Wanneer verveelde je je vandaag?
12.Met wie zou je graag tijdens de pauze willen spelen als je mocht kiezen tussen kinderen met wie 
je nog nooit hebt gespeeld?
13.Wat is het leukste liedje dat je op school hebt geleerd?
14.Welk woord heeft je juf/meester vandaag vaak gebruikt?
15.Wat zou je vaker willen doen of willen leren op school?
16.Wie vond je vandaag de allerliefste van de klas? Waarom?
17.Wie kan er in jouw klas wat aardiger tegen je doen?
18.Met wie speel je in de pauze?
19.Wie is het grappigst in je klas? En waarom is hij/zij grappig?
20.Wat vond je het leukst tijdens de lunch/10-uurtje?
21.Wat aten andere kinderen tijdens de lunch/10-uurtje?
22.Als jij morgen de meester/juf mocht zijn, wat zou je dan doen?
23.Wie in jouw klas zou jij wel eens de gang op willen sturen?
24.Zit je op een leuke plek in de klas of zou je met iemand willen ruilen? En waarom dan?
25.Wie krijgt in de klas vaak op zijn donder? En wat doet hij/zij dan?
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