
Voorbeeld 



Instructie 

1.  Bekijk per vraag welke foto’s er nodig zijn om de quiz persoonlijk te maken.  
Lees de instructie in de notitiebalk. 

2.  Maak en verzamel de foto’s om de quiz af te maken! 

3.  Zet de foto’s in de presentatie. Spreek af wie dit gaat doen. 

4.  Kies wie je de toets wil laten doen. 

5.  Plan een goed moment om hier samen voor te gaan zitten. 

6.  Leg je vader/moeder/… de toets voor op de computer of print de slides uit (1 per A4) 

7.  Geef je vader/moeder/… 1 tot 3 sterren per vraag. 1 ster voor de moeite, en meer sterren 
als hij/zij het goed doet. 

8.  Maak voor vraag 9 een foto van je vader/moeder/… met deze slide. 

9.  Tel op de laatste slide de score van alle vragen bij elkaar! 

10. Neem de foto en de score mee naar de volgende les. 



Wie is mijn studie loopbaan begeleider (SLB’er)? 1	  

Dr. Einstein Mr. Koeman 



2	   Wat is mijn lievelingsvak en waarom? 



3	   Waarom heb ik deze opleiding gekozen? 

-  De opleiding leek me leuk 

-  Het werk leek me leuk 

-  Dit was goed bereikbaar 

-  Ik had goede verhalen gehoord van anderen 

-  Ik kreeg dit als advies van iemand anders 



 

 

 

4A	   Bij welke organisaties/bedrijven zou ik stage 

kunnen lopen?  



 

 

 

 

 

 

4B	   Wat heb ik het meeste gedaan tijdens mijn 

stage? 



Wat is het adres van mijn school? 

A – Haastrechtstraat 3, Rotterdam 

B – Ringersstraat 21b, Schiedam 

C - Slingeplein 8, Rotterdam 

D – Eikenlaan 88g, Spijkenisse 

5A	  



Hoe ziet mijn school eruit? 5B	  



6	   Naast wie zit ik meestal in de klas? 



7	   Waar kan ik mijn rooster vinden? 

Laat maar zien! 



8A	   Wat zijn mijn 5 beste eigenschappen om een 

goede …. te worden? 

Ondernemend 
Vriendelijk 
Vrolijk 
Sociaal 
Zorgzaam 
Gevoelig 
Eerlijk 
Een doorzetter 
Zelfverzekerd 
Meegaand 
Nieuwsgierig 
Nauwkeurig 
 

Zelfstandig 
Verantwoordelijk 
Beleefd 
Behulpzaam 
Spontaan 
Bedachtzaam 
Flexibel 
Grappig 
Rustig 
Leergierig 
IJverig 

Netjes 
Overtuigend 
Onafhankelijk 
Oplettend 
Respectvol 
Een prater 
Geduldig 
Voorzichtig 
Een goede luisteraar 
Een goede samenwerker 

Moedig 
Betrouwbaar 
Hard werkend 
Een goede 
samenwerker 
Open 
Enthousiast 
Initiatiefrijk 
 



8B	   Welke twee dingen kan ik nog wat verbeteren? 

Ondernemend 
Vriendelijk 
Vrolijk 
Sociaal 
Zorgzaam 
Gevoelig 
Eerlijk 
Een doorzetter 
Zelfverzekerd 
Meegaand 
Nieuwsgierig 
Nauwkeurig 
 

Zelfstandig 
Verantwoordelijk 
Beleefd 
Behulpzaam 
Spontaan 
Bedachtzaam 
Flexibel 
Grappig 
Rustig 
Leergierig 
IJverig 

Netjes 
Overtuigend 
Onafhankelijk 
Oplettend 
Respectvol 
Een prater 
Geduldig 
Voorzichtig 
Een goede luisteraar 
Een goede samenwerker 

Moedig 
Betrouwbaar 
Hard werkend 
Een goede 
samenwerker 
Open 
Enthousiast 
Initiatiefrijk 
 



9	   Welk complimentje wil je me geven? 

. . . . . . .  



10	   Goed gedaan! Ik geef je 14 sterren! 


