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Wat moet je allemaal doen om er 
voor te zorgen dat jij en anderen 

niet ziek worden? 

Wat zou je graag willen doen nu 
je weer op school bent? 

Hoe voelde je je toen je voor het 
eerst over Corona hoorde? 

Wat vond je fijn om thuis te 
doen?  

Wat heb je heel erg gemist? 

 

Wat is Corona en ken je iemand 
die Corona heeft of heeft gehad? 

Wat heb je geleerd de                 
afgelopen weken? 

Op welke plek in huis was jij 
meestal aan het werk? En van 

wie kreeg je hulp? 
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Wat zou jij tegen de mensen 
zeggen als jij nu de baas van het 

land zou zijn?  

Waar zou jij het liefste naar toe 
gaan zodra dat weer mag?  

Wat vind je fijner: op school 
werken of thuis en waarom?  

Wat is het leukste wat je thuis 
hebt gedaan? 

 

Heb je veel buiten gespeeld?  
Wat vond je het leukste om 

binnen en/of buiten te doen?  

Hoe zag je dag eruit toen je 
thuis moest werken?  

Welke vraag zou jij willen 
stellen? 

Wat vond jij de leukste online les 
de afgelopen periode? 
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Ben je de afgelopen periode wel 
eens boos geweest?  

En waarom?  

Hoe was het om zoveel thuis te 
zijn? Vertel er iets over. 

Hoe waren je ouders als 
leerkracht?  

En waarom vind je dat?  

Wat is de leukste droom die je de 
afgelopen periode hebt gehad?  

Wat heb je thuis gedaan waar je 
trots op bent? 

Ben je de afgelopen periode wel 
eens verdrietig geweest en 

waarom?  

Op wie heb je het meest 
gemopperd en waarom?  

Waar heb jij de afgelopen tijd 
heel hard om gelachen?  
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Heb jij beren gezocht de 
afgelopen tijd? Zo ja, waar heb je 

ze gevonden?  

Waarom kan je nog niet de 
meester of juf een hand of een 

knuffel geven?  

Hoe is het gelukt om het 
schoolwerk de afgelopen tijd af 

te krijgen?  

Waar wil je nog extra uitleg 
over?  

 

Is Corona anders dan een 
gewone griep? En waarom denk 

je dat?  

Stel je bent verkouden of je 
hoest. Mag je dan naar school? 

Leg uit.  

Wat zou je kunnen doen om 
anderen te helpen in deze tijd? 

(bijv. oudere mensen)  

Hoe zou jouw ideale wereld eruit 
zien?  


