
 1 Wie heeft er vandaag het aller aardigst tegen je gedaan?
 2 Welke spelletjes deed je in de pauze?
 3 Wat is het grappigste dat er op school is gebeurd?
 4 Wat was het moeilijkste dat je vandaag gedaan hebt?
 5 Stel: 1 meester/juf mag 1 dag vrij krijgen, welke juf/meester zou dat zijn?
 6 Met wie op school zou je weleens een grapje willen uithalen (en wat zou je dan doen?)
  7 Wat heb je vandaag op school  gegeten?
 8 Stel: De dag zou achterstevoren zijn geweest, hoe zou hij er dan uit hebben gezien?
 9 Wat was de grootste uitdaging vandaag?
 10 Welk cijfer geef jij de school vandaag?
 11 Wat kan er nog beter?
 12 Als jij 1 dag een meester of juf zou mogen zijn, wie zou je dan het liefste zijn en waarom? 
 13 Was er vandaar iets irritant? Zo ja... wat dan?
  14 Met wie op school ben je nog geen vriend en zou je dat graag zijn?
 15    Welke afspraak in de klas vind jij het belangrijkste?
 16 Wat had jij vandaag graag anders gedaan?
 17 Wat zou jij veranderen in de klas als jij de juf/meester was?
 18 Als de school een dier zou zijn, welk dier was het dan vanndaag?
 19 Stel: je mag 1 dag naast iemand zitten die je zelf kiest, wie zou dat dan zijn en waarom?
 20   Als jij voor 1 dag de adviseur was van jouw meester/juf... welk belangrijk advies zou je dan geven?
  21 Heb je vandaag iets gedaan waarmee je iemand hebt geholpen?
 22 Als jij de klas mocht inrichten, hoe zou die er dan uit zien?
 23   Wat zou jij nou echt eens graag leren op school?
 24 Wat heb je vandaag op school gedaan waar je trots op bent?
 25 Waar ben jij het liefste op school?
 26 Wat wil je later als je (nog) groter bent gaan doen?
 27 Wat is het leukste dat je ooit gedaan hebt op school?
  28 Als je vandaag opnieuw mocht doen, wat zou je dan anders doen?
 29 Als jij met  1 iemand op school 1 dag mocht ruilen, met wie zou je doen en waarom?
 30 Heb je vandaag iets nieuws geleerd?
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