
 Is er dit jaar iets gebeurd, waarvan je denkt dat je 
het de rest van je leven zult  

herinneren? 

Heb je afgelopen jaar iets bereikt waar je  

trots op bent? 

Wat is het leukste wat iemand anders  

voor je deed afgelopen jaar? 

Wat vond je het afgelopen jaar  

het spannendst? 

Wat was je favoriete  

plek om te werken? 

Als je één ding zou kunnen veranderen van  

afgelopen jaar, wat zou dat dan zijn? 



Voor welke drie dingen die je afgelopen jaar hebt 
gedaan, kun je jezelf  

een schouderklopje geven? 

Wat heb je afgelopen jaar  

geleerd? 

Wat vond je afgelopen jaar het  

allermoeilijkste? 

Van de boeken die je dit jaar hebt gelezen,  

welke was je favoriet?  
En waarom? 

Van de films die je dit jaar hebt gezien,  

welke was je favoriet?  
En waarom? 

Heb je afgelopen jaar nieuwe vrienden gemaakt?  

Zo ja, wie? 



Noem drie bijvoeglijke naamwoorden die het 
afgelopen jaar  

het beste beschrijven. 

Als je een jaar geleden zou weten wat je nu weet, 

wat voor advies zou je jezelf  
een jaar geleden dan geven? 

Wat is de leukste plek  
die je afgelopen jaar hebt bezocht? 

Waar heb je het afgelopen jaar het  

hardste om gelachen? 

Waar heb je heel hard om gehuild  
het afgelopen jaar? 

Welke complimenten heb je  
het afgelopen jaar gekregen? 

Wie heeft je het afgelopen jaar  

het meest geïnspireerd?  
En waarom? 



Kun je me iets vertellen over je  

verjaardagsfeestje van het afgelopen jaar? 

Welke nieuwe dingen heb je  

het afgelopen jaar geproefd? 

Welk eten wil je  
volgend jaar misschien proberen? 

Wat was je favoriete moment met je  

broertje/zusje 

Wat was je favoriete moment met je  

papa/mama 

Wat is de leukste activiteit  
die je het afgelopen jaar hebt gedaan? 

Wat wil je volgend jaar  

vaker gaan doen? 



Wat is je leukste herinnering  

aan de zomervakantie? 

Is er een plek waar je het komende jaar  

naartoe zou willen gaan? 

Met wie zou je volgend jaar  

vaker willen afspreken? 

Wat is het mooiste cadeau  
dat je afgelopen jaar hebt gekregen? 

Kun je de vijf meest bijzondere  

dingen/momenten van afgelopen jaar vertellen? 

Wat is je grootste blunder  
van het afgelopen jaar? 

Wat is het smerigste wat je  
het afgelopen jaar hebt gezien? 



Is er iets waar je het afgelopen jaar  

heel veel zin in had,  
maar wat uiteindelijk heel erg tegenviel? 

Wat is de leukste game van afgelopen jaar?  

En waarom? 

Als je drie stomme woorden  
tegen het afgelopen jaar mocht zeggen,  

wat zou je dan zeggen? 

Wat is het duurste dat je gekocht  
hebt het afgelopen jaar? 

Waar baalde je het meeste  
van het afgelopen jaar? 

Wat heb je het afgelopen jaar  

het meest gemist? 

Als je één mooi woord tegen  
het afgelopen jaar mocht zeggen,  

welk woord zou dat zijn? 


