
Dit ben ik 

Opdracht 

In deze opdracht ga je informatie over jezelf verzamelen.  

Dit heb je nodig: een doos, pen, kleurpotloden/stiften, papier, verschillende 

spulletjes naar keuze. En een vader, moeder, oudere broer of zus of ander fa-

milielid. 

 

 

1. Zoek een kleine doos, of haal er een bij de supermarkt. 

2. Verzamel 5 dingen die bij jou passen. Dat kan zijn: foto’s, tekeningen, 

plaatjes, spullen, woorden of wat dan ook. 

3. Maak een dit-ben-ik-doos. Met daarin de 5 dingen die bij jou passen. Versier 

de doos, richt hem in zodat het echt jouw doos is. 

4. Interview jezelf met de vragen op de tweede bladzijde van deze opdracht. 

Maak een tekening van jezelf bij de antwoorden. 

5. Interview een familielid over jou met de vragen op de derde bladzijde en 

vraag hem/haar een tekening van jou te maken bij de antwoorden.  

6. Maak foto’s van jouw doos en van de bladen met vragen en antwoorden, en 

deel ze met de juf of meester. 



Dit ben ik 

Interview met jezelf 

Houd een interview met jezelf. Schrijf de vragen en antwoorden op een apart 

blad. Maak ook een tekening van jezelf erbij. 

 

1. Hoe heet je? 

2. Waar ben je geboren? 

3. Met wie woon je allemaal in een huis? 

4. Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? 

5. Waar houd je van? 

6. Waar ben je goed in? 

7. Waar droom je van? 

8. Wat wil je later worden? 

9. Wat zit er in je ‘dit-ben-ik-doos’?  

10. Waarom heb je deze dingen gekozen?  

 

 



Dit ben ik 

Interview een familielid 

Interview je vader, moeder, oudere broer of zus, of iemand anders uit je fami-

lie over jou. Schrijf de vragen en antwoorden op een apart blad. Vraag hem of 

haar ook om een tekening van jou te maken. 

 

 

1. Hoe heet je? 

2. Hoe ben jij familie van mij (vader, moeder, broer, zus, ander familielid na-

melijk:……)? 

3. Waar ben ik goed in, naar jouw mening? 

4. Waarin lijken wij op elkaar? 

5. Waarin zijn wij anders? 

6. Wat denk jij dat ik later ga worden? 

7. Wat vind je van mijn dit-ben-ik-doos?  

8. Als jij nog iets in mijn dit-ben-ik-doos zou mogen stoppen, wat zou dat dan 

zijn? 

9. Waarom zou je dit kiezen? 

10. ………………………………..? [Verzin hier zelf nog een vraag] 

 

 


