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Dit werkblad gaat over jou! 
 

Over hoe jij je voelt op school, maar ook over wat jij fijn vindt en
graag doet. Onder iedere zin zie je 5 vakken die je kan inkleuren.

Hoe meer vakken je inkleurt, hoe beter de stelling bij je past.
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1)  Ik kom graag naar school. 
2) Ik voel me fijn in de klas. 
3) Ik heb vrienden/vriendinnen in de klas.  
4) Ik durf te zeggen wat ik denk en voel.  
5) Ik vind dat de juf/meester goed naar me luistert.
6) Ik kan bij de juf/meester terecht voor hulp.  
7) Ik mag in de pauze meespelen. 
8) Ik voel me veilig op school (in de klas
    en op het plein).

welbevinden 

FIJNE MOMENTEN
OP SCHOOL 

STELLINGEN

Dit werkblad gaat over jou!  Over hoe jij je voelt op school, maar ook over wat
jij fijn vindt en graag doet. Na iedere zin zie je 5 sterren die je kan inkleuren.

Hoe meer sterren je inkleurt, hoe beter de stelling bij je past.

IK GEEF DE GROEPSSFEER
DIT  CIJFER.

DIT HEB IK NODIG OM
ME FIJN TE VOELEN  
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Betrokkenheid

IK LET OP IN DE LES 
IK VIND DE LESSEN

INTERESSANT
IK KAN DE LESSEN

GOED VOLGEN 

IK PRAAT EN DENK MEE
TIJDENS DE LES. 


