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Alle leeftijden – Samen met andere thuisblijvers 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: geen, elkaars tijd. 

 

 

 

 

Opdracht: Familiepraatjes 

 

 
5-15 

minuten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       on  

 

 

Is er iets wat je altijd al had willen weten over één van de andere 

thuisblijvers? Dit is je kans! Stel tussen het huiswerk én plezier 

maken door elkaar een vraag! Er zitten ook een aantal leuke 

challenges (opdrachten) tussen.   

Wat wilde je moeder vroeger worden toen ze jouw leeftijd had? Waar word je 

broertje héél blij van? Heeft je vader weleens iets gekocht waar hij achteraf 

spijt van had?  Wat zou je doen als je de loterij wint? Wat is de spaardroom van 

je zusje?  

Hoe pak ik dit aan? 

Leg de praatjes vragen op tafel of op een plek waar je ze goed ziet. Spreek met 

elkaar af om tussendoor elkaar elke dag één vraag te stellen. Meer kan 

natuurlijk ook! Mist iemand een vraag of challenge? Er zijn ook lege 

vragenkaartjes waar je zelf een vraag op kunt schrijven.   

 

Vraag beantwoord? Streep deze dan door, dan weet je precies welke je nog 

niet gehad hebt. Beantwoord ze allemaal! 

 

VEEL PRAATJESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Familiepraatjes 



 

Praatjes vragen 

Wat is je droombaan? Wanneer voel je je rijk?  Wat is je spaardroom? 

Hoe ga je deze droom 

waarmaken? Hoe ziet de wereld er 

denk je uit over 100 

jaar?   

Wie is jouw grote 

voorbeeld? Wat is jouw talent? 

Wat is je beste 

dansmove? Challenge: 

laat zien! 

Toen je zo oud was als ik: 

waar gaf je toen je 

eerste geld aan uit? 

Wat zou je als minister 

van financiën doen?  

Als je miljonair zou zijn: 

wat zou je het eerst gaan 

doen?  

Welke influencer vind jij 

vet?  

Wat is een gouden tip 

om geld te sparen?  Hoe word je een 

geldheld?  

Wat vind je eng? Waar 

ben je bang voor?  

Hoe zou je mij 

omschrijven aan iemand 

die mij niet kent? 
Wat zijn je eerste 

herinneringen aan geld? 

Vertelt reclame volgens 

jou altijd de waarheid? 

Waar heb je het laatst de 

slappe lach door 

gekregen? 

Challenge: bedenk een 

gerecht wat weinig geld 

kost/gezond is en 

lekker? 

Wat zou je anders doen 

als je een week geen 

telefoon zou hebben? 

Wat zou je doen als je 

een dag kind/volwassen 

zou kunnen zijn? 

Challenge: noem 

allemaal zoveel mogelijk 

plekken op waar je 

reclame tegen kan 

komen. 

Wat zou je doen als je 

een dag kind/volwassen 

zou kunnen zijn? 



 

 

Als je naar de 

supermarkt gaat: ga je 

dan weleens met meer 

naar huis dan je eigenlijk 

wilde?  

Heb je weleens iets per 

ongeluk/expres niet 

betaald?  

Wat zou je voor iemand 

anders kopen als je een 

miljoen had? 

Wat zijn je goede 

voornemens? Wat zou je 

graag anders willen 

doen?  

Heb jij een gat in je 

hand? 

Challenge: zou jij blind 

kunnen uitrekenen 

hoeveel geld aan 

euromunten je in je 

handen hebt?  

Als je geld zou vinden en 

je weet van wie dit geld 

is. Geef je het dan terug? 

Challenge: kun jij je vijf 

keer opdrukken? Wat zou je van mij willen 

weten wat je nog niet 

weet?  Draag jij merkkleding? 

Ook als de kwaliteit niet 

beter is en je méér moet 

betalen? 

Was je vroeger of ben je 

nu weleens ergens 

onzeker over? Wat doe 

je dan? 

Hoe ga je om met 

tegenslagen?  

In welk schoolvak ben jij/ 

was jij goed?   

Geef de persoon naast je 

een oprecht compliment. Wat is het laatste 

compliment wat je aan 

iemand hebt gegeven? 

Met wie ga je praten als 

je hulp/advies nodig 

hebt? 

Welke abonnementen 

hebben we thuis 

allemaal? 

Heb je weleens geld 

gevonden op straat? 

Challenge: Herken jij alle 

veiligheidskenmerken op 

een geldbiljet?  

Als je een geldmachine 

zou hebben: zou je dan 

geld aan iedereen 

geven? 

Challenge energie 

besparen: Zet alle 

lichten uit die nog aan 

staan in een ruimte waar 

niemand is.   

Challenge: hoeveel 

spelletjes/activiteiten 

kun je bedenken die je 

samen buiten kan doen? 

Kier er één om straks te 

doen. 



 

 

 

 

 

 

KOM VAN ALLES OVER ELKAAR TE WETEN, 

OVER DROMEN, (LEREN) OMGAAN MET 

GELD, EN VEEL MEER! 
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