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Kletskaartjes – Samen kletsen met je kind 
Je kind komt uit school en als je vraagt ‘Hoe was het?’, dan zegt je kind meestal iets als ‘Goed’, ‘Leuk’ 
of ‘Gewoon’. Ook als je doorgaat met vragen stellen, krijg je maar mondjesmaat informatie. Door het 
gebruik van deze 100 Kletskaartjes kun je op een leuke, speelse en gezellige manier met je kind over 
zijn schooldag praten.  
 
Hoe werken de Kletskaartjes?  
 Je knipt de 100 Kletskaartjes uit en legt ze voor je verspreid op tafel óf je doet ze in een potje.  
 Je kind kiest nu een willekeurig kletskaartje uit en leest de vraag 

hardop voor. Help je kind waar nodig. 
 Iedereen aan tafel (dus jij ook) geeft om de beurt antwoord op de 

voorgelezen vraag.  
 Alle antwoorden, die je kind geeft, zijn goed. Uiteraard mag je 

verder praten bij ‘bijzondere’ antwoorden, maar doe dat nooit op 
een veroordelende manier.  

 Als iedereen antwoord heeft gegeven, is de volgende aan de beurt om een kletskaartje te kiezen 
en voor te lezen. (Uiteraard mag ook iedereen zijn eigen kletskaartje beantwoorden en kiest de 
volgende zijn eigen kletskaartje.) 

 Je mag zo lang doorgaan als je wil: bijv. totdat iedereen één vraag heeft beantwoord, totdat alle 
kaartjes op zijn, na 10 minuten etc.  

 
Extra tips:  
 Kies een goed moment uit om de Kletskaartjes te introduceren. Dat kan direct na school zijn, maar 

het kan ook een onderdeel zijn van het bedritueel. In het laatste geval kun je het n.a.v. één kaartje 
samen nog even over school hebben.  

 Voor de kinderen, die het niet zo leuk of best moeilijk vinden om (over school) te praten, is het goed 
om de kletskaartjes op een ontspannen manier te introduceren en om rustig met één kaartje te 
starten. Bouw het daarna rustig op.  

 Sommige kinderen vinden het prima om over hun schooldag te 
vertellen, maar vinden het onprettig om dat te doen waar anderen 
(zoals broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje, oma, opa ed.) bij 
zijn. Houd rekening met de voorkeuren van je kind.  

 Voor jonge kinderen kunnen sommige vragen best lastig zijn. Als 
het beantwoorden van een vraag niet lukt, mag je kind natuurlijk 
gewoon een nieuw kletskaartje uitzoeken. 

 Ik begrijp dat je als ouder het liefst alle vragen in één keer aan je kind zou willen voorleggen. Probeer 
echter te voorkomen dat je er per keer te lang mee door gaat. Het is vooral bedoeld om op een 
luchtige manier even na te praten over school. Zodra je kind het idee heeft dat hij dit moet doen, 
terwijl hij er totaal geen zin (meer) in heeft, schiet je je doel voorbij. Probeer een goede balans te 
vinden in wat jij wil én wat je kind wil.  

 
Ik wens jullie veel kletsplezier samen!      Met vriendelijke groet,  

Joyce Akse 
 
P.s.: Je mag me altijd laten weten hoe jouw kind op de Kletskaartjes reageerde. Dat zou ik super vinden. 
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De Kletskaartjes – Na school 
 
Bladzijde 1 van 5 
 
 

 
Wie maakte jou 
vandaag aan het 

lachen? 
 

Wat is het 
stomste dat je 

vandaag moest 
doen? 

Beschrijf jezelf  
in 3 woorden. 

Wie heeft jou 
vandaag 

geholpen? 

Maak de zin af:  
‘Ik was trots 

toen ik 
vandaag…’ 

Wie vind jij de 
allerliefste juf 

of meester  
op school? 

Aan wie heb je 
vandaag het 

meest gedacht?  

 
Wat zou jij 

nooit tegen de 
juf of meester 

durven te 
zeggen? 

 
 

Van alle mensen 
op de wereld:  
van wie zou jij 
graag een dag 

les hebben? 
 

Als jij de baas 
was op school, 
wat zou je dan 

meteen 
veranderen? 

Met welke juf of 
meester zou je 
een dag willen 

ruilen? 

Wie was er 
vandaag 

verdrietig  
in jouw klas? 

Wat vind je 
leuker:  

gym of pauze? 

Wat zou je het 
liefst de hele 
dag op school 

doen? 

Wie heb jij 
vandaag 

geholpen? 

 
Wat zou je het 
liefst meteen 
afschaffen  
op school? 

 

Wie was er 
vandaag boos 
in jouw klas? 

 
Met welk 

klasgenootje 
heb je nog nooit 

afgesproken? 
 

Wie is  
jouw idool? 

Wat is het 
vieste dat ooit 

in jouw 
broodtrommel 

zat? 
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Wat is  

het mafste dat 
je op school 

hebt geleerd? 
 

 
Met welk 

klasgenootje 
zou je wel eens 

een dagje  
willen ruilen?  

 

 
Wat vind je de 

allerleukste 
(school)dag van 

het jaar? 

Wat is het meest 
ondeugende 
dat je ooit op 
school hebt 

gedaan? 

Wat vind je  
het stomste  
op school? 

 
Wie is de 

oudste persoon 
die je vandaag 
hebt gezien?  

 

Maak de zin af:  
‘Ik baalde toen 
ik vandaag…’ 

Wat is het 
laatste ‘nieuwe’ 

dat je geleerd 
hebt?  

Waar ben je wel 
eens bang voor 

(geweest)? 

 
Als je één ding 

aan jezelf mocht 
veranderen, wat 

zou dat dan 
zijn? 

 

Wat is het 
fijnste aan …* 
jaar oud zijn? 

  
(*: jouw leeftijd) 

Beschrijf  
jouw  

perfecte 
schooldag. 

 
Als je een  

superkracht 
mocht kiezen, 
welke zou dat 

dan zijn? 
 

Welke sport zou 
je eens willen 
uitproberen? 

Op wie zou je 
graag willen 

lijken? 

Met wie werk je 
het liefst samen 

in de klas?  

 
Wat is het eerste 
dat je doet als je 
vakantie hebt? 

 

Als je een wens 
mocht doen, 

wat zou die dan 
zijn? 

Wat is het 
favoriete 
moment  
van jouw 

schooldag? 

Hoe zou jij  
‘vriendschap’ 
omschrijven? 
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Ben jij meestal 
als eerste óf als 

laatste klaar 
met omkleden?  

(bij gym) 
 

Wat is het 
laatste dat jij op 

school bent 
kwijtgeraakt? 

Je mag een 
nieuwe regel 
invoeren op 

school. Welke 
zou dat zijn? 

Wie is het meest 
geliefd in jouw 

klas? 

Maak een keuze:  
Ben je liever  

een schildpad  
óf  

een haas?  

Maak een keuze:  
Vind je geld óf 
vriendschap 
belangrijker? 

Maak een keuze: 
Speel je liever 

binnen óf 
buiten? 

 
Maak een keuze:  

Vind je het 
belangrijker om 
eerlijk óf aardig 

te zijn? 
 

Wie vind jij de 
allerstrengste 
juf of meester 

op school?  

 
Geef je 

buurman / -
vrouw (rechts 
van jou) een 

compliment. 
 

Wie is jouw 
grappigste 
klasgenoot? 

Wat had jij 
vandaag echt 

niet willen 
missen op 

school? 

 
Wat vind jij 
moeilijk op 

school? 
 

Wie maakte jou 
vandaag aan het 

lachen?  

Waar zou je 
graag meer over 

willen leren?  

Wat is jouw 
grappigste 

eigenschap? 

Als je een extra 
vak op school 
mocht kiezen, 

wat zou dat dan 
zijn? 

Wat maakt  
jou uniek? 

Als je een dier 
mocht zijn, welk 
dier zou je dan 

kiezen? 

Wat begrijpen 
anderen soms 

niet zo goed aan 
jou? 

 
 
 



 
 

www.aksecoaching.nl info@aksecoaching.nl ©J.Akse/AkseCoaching 

De Kletskaartjes – Na school 
 
Bladzijde 4 van 5 
 

 

Naast wie wil jij 
zeker niet zitten 

in de klas? 

 
Als jij vandaag 
juf of meester 
was geweest, 

wat had je dan 
anders gedaan? 

 

Wat is voor jou 
de belangrijkste 

eigenschap  
van een  

goede vriend? 

Wat heeft de  
juf / meester 

vandaag aan jou 
gevraagd? 

Hoe ziet jouw 
ideale 

schooldag eruit? 

Wie maakt de 
meeste grapjes 

in je klas? 

 
Wat vind je  
het leukst  

om tijdens de 
gymles te doen? 

 

Wat heb jij 
vandaag 

opgeruimd?  

Wat heb je 
vandaag 

gemaakt? 

 
Wie kan er bij 
jou in de klas 

echt niet  
stil zitten? 

 

Wat hoop je dat 
je morgen  
op school  

gaat doen? 

Met welk 
klasgenootje 
spreek je het 

liefst af? 

Welk beroep 
wil je later 

uitoefenen? 

Naast wie zit jij 
het liefste  
in de klas?  

 
Wat kan het 

beste ‘moppen 
tappen’  

in je klas? 
 

Wie had er 
vandaag (te) 
veel gekletst  

in je klas? 

 
Met welk 

klasgenootje wil 
je liever niet 

(meer) 
afspreken? 

 

Wat hoop je 
ooit nog eens in 

je brood- 
trommel te 

vinden? 

Welk 
klasgenootje 
kan het beste 

troosten?  

Wie helpt jou 
het vaakst  
in de klas? 
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Wie zou jij  
jouw geheim 

kunnen 
toevertrouwen? 

 
Wat is de 

vervelendste 
opmerking, die 
iemand tegen 

jou heeft 
gezegd? 

 

Wat is het 
mooiste 

compliment, 
dat iemand jou 

ooit gaf? 

Wie zou jij nooit 
een geheim 

toevertrouwen? 

Heeft iemand 
wel eens jouw 

geheim 
verklapt? 

 
Welk 

klasgenootje 
kan het beste 
een geheim 

bewaren? 
 

Waar ben je wel 
eens vaker 

verdrietig om 
(geweest)? 

Waar wordt jij 
verdrietig van? 

 
Waar ben je wel 
eens vaker boos 
om (geweest)? 

 

Waar wordt jij 
boos van? 

Welke 
herinnering 

maakt jou blij? 

Waar wordt jij 
blij van? 

Wat is jouw 
ergste 

nachtmerrie? 

Waar wordt jij 
bang van? 

 
Wat zegt je juf / 

meester  
het vaakst  

op een dag? 
 

Wat is jouw 
stopwoordje? 

 
Waar schaam je 

je wel eens 
voor? 

 

Wanneer kon je 
wel door de 

grond zakken? 

Waar word jij 
vrolijk van? 

Wie heeft er 
(bijna) altijd 
goede zin? 


