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KENNISMAKING AAN
DE HAND VAN KWALITEITEN
1. Doe een kort voorstelrondje (naam, hobby’s, klas).
2. Schrijf iedere naam op een apart A4 met kwaliteiten.
3. Kijk naar de kwaliteiten en markeer of omcirkel de kwaliteiten waarvan jij denkt dat de ander

erover beschikt (3 tot 5 per persoon).
4. Als iedereen klaar is, wordt per leerling (bijvoorbeeld Puck) alle feedback van de andere

leerlingen gegeven. De leerling (in dit geval Puck) geeft zijn/haar reactie door te vertellen wat
hij/zij wel of niet herkent.
5. Geef je formulier aan de desbetreffende leerling.
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Naam medeleerling:

voorzichtig

sportief

harde werker

wil nieuwe dingen weten of
leren

doorzetter

creatief

serieus

moedig

nieuwsgierig

geduldig

spontaan

sociaal

makkelijke prater

ontspannen

zelfverzekerd

behulpzaam

enthousiast

handig

bescheiden

grappig

open

flexibel

dingen regelen

verantwoordelijk

betrouwbaar

inleven in anderen

rustig

vriendelijk

eerlijk

netjes

kan goed luisteren

avontuurlijk

gevoelig

rechtvaardig

niet oordelend

positief

problemen oplossen

weet veel

kan goed samenwerken

komt voor zichzelf op

gaat uitdagingen aan

zorgzaam

vrolijk

zelfbeheersing

actief en levendig
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MIJN POSITIEVE EIGENSCHAPPEN
1. Waar ben je goed in? (bijvoorbeeld: verhalen vertellen, tekenen, striptekenen, schilderen,

sieraden maken, dingen uitvinden, dingen repareren, schaatsen, turnen, toneelspelen,
dansen, ballet, zingen, voetballen, judo, koken, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, grappen
vertellen, iets voor een groep vertellen, gamen, winkelen, oppassen, plannen bedenken,
drummen, pianospelen, knuffelen, slapen …)

2. Kijk nog eens naar wat anderen over je gezegd hebben:

–

Waarin herken je jezelf het meest?

3. Wat vind je van jezelf nog meer positieve eigenschappen?

4. Maak een top 5 en teken bij iedere eigenschap of kwaliteit een symbool.
1.
2.
3.
4.
5.
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