
Customer Service

ENQUETE
JA NEE

1. Ben je een ruimdenkende ouder?

2. Mag jouw kind veel?

3.  Gun jij jouw kind het állerbeste?

Bij ja: betekend dit: 

A  Ik behoed mijn kind voor fouten en bescherm hem met mijn leven

 B  Ik geef mijn kind de ruimte om fouten te maken ook als dat betekend dat het pijn kan doen.

C  Anders: 

4.  Hebben jullie thuis stiften? 

5.  Mag je kind/kinderen thuis verven? 

6.  Mag jouw kind een zakmes?

7. Als je kind terugkomt uit school met verf op de kleren wat doe je dan? 

A Je meld je boos op school en eist een schadevergoeding 

B Je blijft kalm en probeert de vlekken eruit te wassen 

D  Anders: 

C  Je wordt overstuur en zegt tegen je kind dat hij of zij volgende keer beter op moet letten 

8. Wat is belangrijker? Leren jezelf te zijn of leren rekenen? 

Leren jezelf te zijn

Leren rekening 
Waarom?

Waarom?

9.  Stel je kind wil mode-ontwerper worden en maakt allerlei creaties van oude 
 kledingstukken en lakens. Hij knipt en plakt er lekker op los. Wat doe je? 

A Je zoekt meteen een hoop materialen zodat het voorlopig vooruit kan. 

B Je meldt je kind aan voor naailes.

D  Anders: 

C Je verbiedt je kind om spullen uit huis te gebruiken.
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10. Zou je blij worden als je kind later kunstenaar wil worden? 

11. Het is vaderdag of moederdag. Waar word jij het meest gelukkig van? 

A Een werkje wat je kind perfect heeft nagemaakt naar een voorbeeld van de juf of meester.
Perfect voor op insta!

B Een onnavolgbare creatie van je kind met een ellelange uitleg erbij. 

D  Anders: 

12. Als jouw kind zelf iets mag maken, welke materialen kiest hij dan?

13.  Als jij nu zelf iets mocht maken, uit welke van de volgende materialen zou je kiezen:

O Papier potlood | O  youtube tutorials | O trompet | O  printplaten | O klei | O verf |
O oude kranten | O behangplaksel | O brooddeeg | O zeil | O veren | O bierdopjes | 

O ijzerdraad | O lijmpistool | O schmink | O gitaar | O laptop met internet | O herfstblaadjes | 
 O ijsstokjes | O kurk | O gips | O hout | O vuur | O modder | O theezakjes | O textiel | 

O prikpen | O wcrol
O  anders, namelijk: 

14. Het is Sinterklaastijd, op school doen de kinderen surprises. Wat doe je: 

B Je neemt een middagje vrij en gaat helemaal los met de surprise. Je kind is immers niet 
   creatief en al helemaal geen held in dichten. Jij wel, dus alle hens aan denk! 

C Je probeert je kind te helpen om de surprise zo goed mogelijk te maken maar je bemoeit je 
   niet met de uitvoering. Je stelt vragen, reikt tips en materialen aan. 

A  Wat ik doe? Helemaal niets. Dat kan hij of zij prima zelf.

15. Het is juffendag, de juf heeft zich het hele jaar over jouw schatje bekommerd, tijd om iets
terug te geven, wat doe je:

B De kinderen hebben de juf dagelijks meegemaakt, als iemand weet wat ze leuk vindt dan zijn 
    zij het. Ik laat ze zelf iets bedenken en help eventueel met uitvoeren

C Ik laat het helemaal aan m’n kind over of hij iets wil maken of niet. 

A Ik koop een doos bonbons of een fles badschuim en laat dat het liefst mooi inpakken in een 
   cellofaantje en ik schrijf een kaartje.


