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Vraagspel voor thuis1 

 

Wat heb je nodig? 

 1 dobbelsteen 

 2 of meer spelers (een speler = iemand die het spel doet) 

 Lijst met vragen 

 Pen en papier om punten op te schrijven 

 

Hoe werkt het spel? 

1. Gooi met de dobbelsteen. Hoeveel stippen tel je? 

2. Kijk naar de lijst met vragen. Kies een vraag bij het goede plaatje van de 

dobbelsteen. 

 Let op: gooi je 1? Die vraag is voor iemand die op school zit. 

 Gooi je 2? Die vraag is voor een volwassene. Bijvoorbeeld je ouders. 

 Gooi je 3, 4, 5 of 6? Die vraag gaat over iedereen. Je kunt de vraag 

stellen aan iemand die op school zit of aan een volwassene. 

3. Aan wie ga je de vraag stellen? Kies een speler en stel de vraag.  

4. Deze speler geeft antwoord op de vraag. 

5. Heb je iets nieuws geleerd over de ander? Dan krijg je een punt. 

6. Schrijf de punten op een papiertje. 

7. Geef de dobbelsteen aan de volgende speler. Doe opnieuw stap 1 t/m 6. 

Heeft iemand vijf punten? Dan is hij de winnaar! 

  

                                                           
1 Naar: Basis Spel van IMC Weekendschool 
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‘Vraagspel voor thuis’ 

Gooi met de dobbelsteen. Kies een vraag. 

 

Leren: voor leerlingen  

 Welke docent vind je een goede docent? Waarom? 

 Welke les op school vind je het leukst? Waarom? 

 Noem drie dingen die je deze week hebt geleerd. 

 Wat wil je in de toekomst leren? 

 Wat vind je leuk aan thuis leren? En wat vind je niet 
leuk? 

 

Leren: voor volwassenen 

 Wat vond je vroeger moeilijk maar kan je nu goed? 

 Welke les op school vond je het leukst? 

 Was er een school in jouw stad of dorp? Hoe zag de 
school er uit? 

 Welke taal sprak je op school? Dezelfde taal als thuis? 

 Van wie heb je veel geleerd? Bijvoorbeeld een docent, 
of je oma. 

 

Beroepen 

 Welk beroep vind jij het leukst en waarom? Kies uit: 
kok, kapper en schoonmaker. 

 Welk beroep zou jij voor één dag willen doen? 
Waarom? 

 Welk beroep vind jij het moeilijkst en waarom? Kies uit: 
docent, dokter en schrijver. 

 Kies een hobby. Welk beroep past daar bij? 

 Wat moet je doen als je dierenarts bent? Of als je juf 
bent? 
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‘Vraagspel voor thuis’ 

Gooi met de dobbelsteen. Kies een vraag. 

 

Op het werk 

 Werk je liever alleen? Of juist met veel mensen samen? 

 Wie heeft de spannendste werkdag en waarom? Kies 
uit: een politieagent, een dokter, een verpleegkundige 
en een vuilnisman. 

 Werk je liever binnen of buiten? Waarom? 

 Hoeveel uur op een dag wil je werken? 

 Welk werk wil je niet doen? 

 

 

Dit kan ik 

 Waar ben jij goed in? Bijvoorbeeld tekenen, dansen, 
luisteren naar andere mensen, kleren maken, zorgen 
voor kleine kinderen, koken… 

 Wat is het leukste compliment dat iemand aan jou heeft 
gegeven? 

 Wat wil je deze week oefenen? Hoe ga je dat doen? 

 Wat kan je beter: koken voor je familie of een tekening 
maken? 

 Wat kan je beter: zorgen voor dieren of een verhaal 
bedenken? 

 

Dit vind ik leuk 

 Stel: je mag praten met een beroemd persoon. Wie kies 
je? 

 Wat is het leukste verhaal dat je kent? Waar gaat het 
over? 

 Wat is je favoriete film? Waarom? 

 Waar wil je een keer een presentatie over maken?  

 Welke hobby’s had je vroeger? En welke hobby’s heb je 
nu? 

 


