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Naam:  _______________________________________________________

Datum:  ____________________________ Klas:  ___________________

Resultaat:

Taak

Ronde 1: Hobby’s                                    
Voer een kort gesprek over je hobby’s. 
Vind je het moeilijk om vragen te bedenken? gebruik dan de vragenlijst.

Ronde 2: Kleding  
Voer een kort gesprek over kleding.
Vind je het moeilijk om vragen te bedenken? gebruik dan de vragenlijst.

Ronde 3: Huis  
Voer een kort gesprek over je huis.
Vind je het moeilijk om vragen te bedenken? gebruik dan de vragenlijst.

In 3 rondes gaan jullie met klasgenoten praten over 
wat je leuk of niet leuk vindt. 
Per ronde hebben jullie 2 minuten de tijd:
• Na bel 1: De eerste leerling vragen stellen (jullie 

bepalen zelf wie er begint)
• Na bel 2: De tweede leerling gaat vragen stellen. 
• Start de muziek? Dan moet je van partner wisselen. 

MAG IK IETS VRAGEN?
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Voorbeeldvragen hobby

1. Wat is je hobby?
2. Wanneer doe je je hobby?
3. Met wie doe je je hobby?
4. Hoe vaak per week doe je je hobby?
5. Hoe lang doe je je hobby al?
6. Wat vind je leuk aan je hobby?
7. Is je hobby duur of goedkoop?
8. Waar doe je je hobby?
9. Hoe laat doe je je hobby?
10. Kun je iets winnen met je hobby?
11. Doe je soms wedstrijden?
12. Zijn er beroemde personen die jouw hobby doen?
13. Wat vind je niet leuk aan je hobby?
14. Wat heb je nodig voor je hobby? 

Voorbeeldvragen kleding

1. Wat draag je op dit moment?
2. Wat draag je als je vrij bent?
3. Hoeveel geld besteed je per maand aan kleding?
4. Vind je kleding belangrijk? Waarom?
5. Koop je liever dure of goedkope kleding? Waarom?
6. Wat draag je op vakantie? Waarom?
7. Wat draag je in Nederland? Waarom?
8. Wat is je favoriete kleur?
9. Welke outfit vind het mooist? Waarom?:
10. Welke docent op school draagt de mooiste kleding? Wat vind je mooi?
11. Welk kledingstuk vind je lelijk?
12. Wat draag je nooit?
13. Wat draag je vaak?
14. Wat is je favoriete kledingstuk? 
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Voorbeeldvragen huis

1. Kun je me iets vertellen over jouw huis?
2. Met wie woon je in een huis?
3. Waar is je huis?
4. Hoeveel slaapkamers zijn er?
5. Hoeveel badkamers zijn er?
6. Wat is er in je slaapkamer?
7. Is je  ______________ groot of klein?
8. Heb je een zwembad?
9. Heb je een tuin?
10. Heb je een garage?
11. Wat staat er in je woonkamer?
12. Wat is je favoriete plek in huis?
13. Wat staat er in je keuken?
14. Waar eten jullie?
15. Kun je me iets vertellen over je buurt?
16. Waar staat de computer?
17. Welke kleur zijn de gordijnen?
18. Wat voor huis wil je later?
19. Waar wil je later wonen? 


