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Wat zou je doen als je in een dag 100 gulden moest opmaken?
Met welk gemiddelde ging je vorig jaar al dan niet over?
Waaraan heb je een grote hekel?
Wat zou je willen zijn als alles mogelijk was?
Op wat voor karaktereigenschappen let je bij een ander?
Hoe sta jij tegenover de toekomst?
Hoe zou jij je eigen levensbeschouwing omschrijven?
Op wat voor soort mens wil jij best verliefd worden?
Voor wie zou je een fanclub willen oprichten?
Naar welke politieke richting gaat jouw voorkeur?
Hoeveel vrienden of vriendinnen heb je op deze school?
Waar ben je bang voor?
Wat is volgens jou een belangrijk kenmerk van volwassen zijn?
Welk beroep zou jij nooit willen uitoefenen?
Wat vind jij erg belangrijk in het leven?
In welke quiz zou jij af willen gaan?
Als je jezelf met een bloem moet vergelijken, wat kies je dan?
Wat is jouw favoriete drank?
Wat is jouw lievelingskleur?
Van welke muziek ga je door je dak?
Wat is de beste raad die je ooit gehad hebt?
Hoeveel denk je per maand nodig te hebben om zelfstandig van te kunnen leven?
Als welk dier zou jij jezelf willen typeren?
In welk huishoudelijk werk ben jij een ster?
Wat vind je een slechte eigenschap voor een leraar?
Wat lees je het eerst in de krant?
Kunje je een goed voornemen herinneren dat je ook uitgevoerd hebt?
Wat vind je een slechte eigenschap voor een leerling?
Noem een goede eigenschap van jezelf.
Wat is je lievelingsgerecht?
In welk land zou je het liefst wonen?
Welke boeken lees je het liefst?
Aan wie heb je een hekel?
Noem een slechte eigenschap van jezelf.
Wat bewonder je in het andere geslacht?
Met welke bekende persoon zou jij graag een week op vakantie gaan?
Welk stripfiguur is jou op het lijf geschreven?
Stel dat je een rol in een tv-serie zou mogen spelen, wat kies je dan?
Welke sport beoefen je?
Aan welke boeken heb je een hekel?
Hoe sta jij tegenover school?
Kun je een songtitel noemen, die uitstekend bij jou past?
Wat voor soort vakantie trekt jou aan?
Welke hobbies beoefen je?
Welk beroep zie je jezelf nog weleens uitoefenen?
Wat zou je willen zijn, als alles mogelijk was.
Welk historisch figuur spreekt jou wel aan?
Wat voor thema zou jij aan een schoolfeest willen geven?
Wat is jouw favoriete muziekinstrument?
Waarover zou je met iemand uit de klas weleens van gedachten willen wisselen?

