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1 Ik lees graag in mijn leesboek/leeskaart. 

2 
Ik zie overal de letters die we al kennen: op verpakkingen, op 

folders, in de straat, … 

3 
Ik werk graag met mijn tekstenboek: verhaal bedenken, 

schrijven met juf en voorlezen. 

4 Ik vertel graag verhalen. Ik vertel graag een film of boek na. 

5 
Ik hou er van om nieuwe woorden te leren. Ik ken veel 

woorden. 

6 Ik praat veel. Ik babbel graag. 

7 Ik hou van grappen vertellen. 

8 Ik speel graag met letters en maak graag nieuwe woorden. 

9 
Ik stel veel ‘waarom’ vragen. Ik hou er van om te vertellen 

waarom ik het eens/oneens ben met iets of iemand. 

 

10 
Ik hou van taalgrapjes zoals rijmen, woorden omkeren, …   
(Juf geeft een voorbeeld.)  



   

1 Ik speel graag met getallen. 

2 Ik maak graag patronen. (Juf geeft een voorbeeld.) 

3 Ik kan snel een grafiek aflezen. (Juf geeft een voorbeeld.) 

4 Ik kan snel aantallen leggen met de rekendoos. 

5 Ik kan al grote getallen lezen. 

6 Ik vind werken met tekens zoals  =   <   >   ≠ gemakkelijk. 

7 Ik hou van dingen rangschikken en ordenen. 

8 Ik hou van denkspelletjes. (Juf geeft een voorbeeld.) 

9 Ik begrijp heel snel hoe een spelletje op de computer werkt. 

 

10 
Ik weet graag vooraf wat er gaat gebeuren. Ik bepaal graag 

zelf vooraf wat ik ga doen in mijn vrije tijd.  



  

1 Ik teken graag. Ik gebruik graag verschillende materialen. 

2 
Ik werk graag met kleuren. Ik meng graag kleuren. Ik denk 

altijd na over de kleuren die ik wil gebruiken. 

3 Ik puzzel graag. 

4 Ik speel veel met lego en knex en volg de plannetjes. 

5 Ik ga graag naar een museum. 

6 Ik kijk graag naar foto’s. Ik maak graag zelf foto’s. 

7 
Ik volg graag de weg op een plattegrond.  
(Juf geeft een voorbeeld.) 

8 
Ik zie onmiddellijk wanneer er iets in de klas/thuis/… een 

andere plaats gekregen heeft. 

9 Ik kijk graag naar de prenten uit een prentenboek. 
 

10 Ik hou van nadoen wat ik gezien heb. 



 

1 Ik hou van zingen. 

2 Ik vind het leuk als er muziek op de achtergrond speelt. 

3 Ik luister veel naar muziek. 

4 Ik kan snel een liedje nazingen. 

5 Ik ben vaak aan het fluiten, nurieën, … 

6 Ik maak zelf liedjes. 

7 Ik luister graag naar klanken en geluiden. 

8 Ik speel vaak op een muziekinstrument. 

9 
Ik ken veel muziekinstrumenten en kan ze goed herkennen als 

ik ze hoor. 

 

10 Ik herken snel een liedje of melodietje.  



   

1 Ik kijk graag naar sport. 

2 Ik werk graag met een hamer, zaag, … 

3 Ik speel graag toneel. 

4 Ik wil altijd aan alles voelen. 

5 Ik doe graag aan sport. 

6 Ik knutsel graag met dozen, w.c.-rolletjes, … 

7 Ik hou van dansen. 

8 Ik speel graag met gebaren (lichaam/gezicht). 

9 Ik ben handig. 
 

10 Ik kan goed mijn evenwicht houden. 



  

1 Ik weet veel over de ruimte. Ik wil veel over de ruimte weten. 

2 Ik zorg graag voor planten. 

3 Ik vind sorteren van afval zeer belangrijk. 

4 Ik heb meerdere verzamelingen. (Juf geeft een voorbeeld.) 

5 
Ik leer graag over de natuur. Ik wil meer weten over planten 

en dieren. 

6 
Ik maak groepen van de dingen die ik verzamel.  
(Juf geeft een voorbeeld.) 

7 
Ik kijk graag rond in de omgeving waar ik woon. Ik wil weten 

wat er daar gebeurd. 

8 Ik zorg graag voor planten. Ik help graag in de tuin. 

9 Ik speel veel met mijn huisdier en leer hem/haar trucjes. 
 

10 Ik wil meer weten over de bliksem, overstromingen, … 



   

1 
Ik denk veel na over wat anderen mij vertellen: “Kan dit 

wel?”, “Waarom zegt hij/zij dat?”, … 

2 Ik ben vaak aan het dromen of fantaseren. 

3 Ik doe graag dingen alleen. 

4 
Ik denk veel na over wat ik doe: “Heb ik dit goed gedaan?”, 

“Wat zou ik de volgende keer anders doen?”, … 

5 Ik vind het leuk om naar anderen te kijken. 

6 Ik weet wat ik ”goed” en “niet goed” kan. 

7 Ik denk altijd goed na voor ik een antwoord geef. 

8 Ik weet goed wat ik wil of niet wil. (Juf geeft een voorbeeld.) 

9 Ze zeggen vaak dat ik zeer “stil” ben. 
 

10 
Ik wil dat anderen begrijpen  waarom ik iets op die manier 

doe. (Juf geeft een voorbeeld.) 



   

1 Ik heb veel vrienden. 

2 
Ik ben graag “tafelgroepverantwoordelijke”.  

Ik zou graag “tafelgroepverantwoordelijke” zijn. 

3 Ik ga graag naar feestjes met veel kinderen/mensen. 

4 Ik weet vaak hoe iemand anders zich voelt. 

5 Ik help vaak een ruzie oplossen. 

6 Ik zorg graag voor andere kinderen. 

7 Ik werk graag samen met andere kinderen 

8 Ik speel graag gezelschapspelletjes. 

9 Ik vind het belangrijk dat anderen mij leuk vinden. 

 

10 
Ik voel onmiddellijk wanneer kinderen/volwassenen ruzie 

hebben. (Juf geeft een voorbeeld.) 



Dit is mijn profiel!  Zo denk ik over mezelf: 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


