
MET IEMAND KENNISMAKEN

1. Eerste contactopname

a) Hoe heet je?
b) Hoe oud ben je?
c) In welke klas zit je?
d) Wat heb je als hoofdvakken?
e) Wat wil je later worden?
f) Waar woon je?
g) Heb je broers of zusters?
h) Wat doen je ouders?
i) Leer je graag Nederlands?
j) Wat doe je in je vrije tijd?
k) Waar ben je geboren?
l) Wanneer ben je geboren?

2. School

a) Welke vreemde talen leer je?
b) Vind je Nederlands moeilijker dan Frans? Waarom?
c) Van welk vak houd je het meest? Wat is je lievelingsvak?
d) Wat is volgens jou het belangrijkste vak?
e) Eet je op school? Wat?
f) Hoe ga je naar school?
g) Hebben jullie veel huiswerk? / veel lessen?
h) Hoeveel leerlingen zitten er in je klas?
i) Voor welke examens ben je bang?
j) Hoe is het contact met de leraars en leraressen?
k) Kan je over je problemen met hen spreken?

3. Huis en gezin

a) Gaan je broers en zusters (zussen) nog naar school?
b) Hoe oud zijn ze?
c) Hebben jullie een groot huis?
d) Heeft iedereen bij jullie een eigen kamer?
e) Ben je vaak op je kamer? Waar ben je het vaakst?
f) Hoe zijn je ouders? Streng of vol begrip en tolerant? Beschrijf ze?
g) Kan je over problemen met hen spreken?
h) Interesseren ze zich voor wat je doet?

4. Geld

a) Hoeveel zakgeld krijg je van je ouders?
b) Wat doe je met je zakgeld?
c) Heb je al gewerkt om geld te verdienen?
d) Wat heb je met dat geld gedaan?

5. Hobby / Vrije tijd



a) Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
b) Heb je andere hobby's?
c) Aan welke sport doe je het liefst?
d) Ben je lid van een sportclub?
e) Doe je ook aan competitiesport?
f) Lees je soms? Wat voor boeken lees je het liefst?
g) Naar wat voor muziek luister je?
h) Koop je cd's of dvd's of kopieer je ze illegaal?
i) Kijk je vaak tv? Hoe dikwijls?
j) Wat voor programma's zie je het liefst? Op welke zenders?

6. Woonplaats

a) Waar woon je? In welke gemeente? In welke provincie?
b) Is je stad / dorp leuk of saai? Waarom?
c) Hoeveel inwoners telt je gemeente?
d) Zijn er veel uitgaansmogelijkheden?
e) Waar ga je naartoe om andere jongeren te ontmoeten?
f) Zijn er folkloristische feesten in je gemeente? Welke?

7. Meer vragen

a) Wanneer ben je jarig?
b) Hoe laat begint de school?
c) Hoelang studeer je 's avonds?
d) Hoe dikwijls (vaak) koop je jeugdmagazines?
e) Sinds wanneer woon je op je huidige adres?
f) Tot hoe laat kijk je televisie?
g) Hoelang duurt de Krokusvakantie? En de Paasvakantie?
h) Wanneer ga je met vakantie? Reis je veel?
i) Hoe vaak ga je naar de bioscoop per maand?
j) Hoe laat ga je naar bed?
k) Hoe vaak doe je aan sport per week?
l) Tot hoe laat mag je uitgaan?
m) Hoelang duurt de speeltijd op je school?
n) Wanneer ben je afgestudeerd?
o) Zou je graag naar de universiteit gaan of ga je liever werken?
p) Hoe laat ben je vandaag opgestaan?
q) Wanneer ga je vanavond slapen?
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