
Wie is je beste vriend?

Wat wil je later worden?

Wat vond je het leukste dat je gedaan hebt dit jaar?

Wie is je favoriete leraar?

Als je 3 wensen mocht doen, welke zouden dat zijn:

Waar word je vrolijk van?

Wat vond je de allerleukste, allermooiste, allertofste vakantie? 

1

2

3

Datum: naam: leeftijd:

©
S
K
U
R

Interview



Als je een dag met iemand mocht ruilen met wie zou dat zijn?

Naar welk land wil je ooit een keer naar toe?

Wat is je lievelingsdier?

Wat zijn jouw 3 positieve eigenschappen?

Wat vind je eng (om te doen) of waar ben je bang voor?

Wat is je lievelingsvak op school?

Welke serie of welk tv programma kijk je het liefste?

Wat wil je van mij weten?
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De jaren vliegen voorbij met opgroeiende kids. Je maakt samen zo veel leuke 

dingen mee. Deze herinneringen wil je onthouden en vastleggen. Meestal doe je 

dat met foto’s en video’s. Wij ontdekten een andere leuke manier om de 

herinneringen vast te houden.

Want tja…als ik naar mezelf kijk…ik heb van de oudste fotoboeken vol geplakt. 

Alles legde ik vast. Van de tweede heb ik pas na 8 jaar de afgedrukte peuter- 

en kleuterfoto’s ingeplakt. Door het digitale tijdperk heb ik in ieder geval alle 

foto’s, in mapjes geordend op jaartal-maand-activiteit, op de pc staan met een 

back-up op de harde schijf. Echter het maken van digitale fotoboeken blijft 

leuk, maar vergt ook veel tijd en schiet er altijd bij in.

Dat zijn nu eenmaal tijdrovende klussen waar je écht voor moet gaan zitten. En 

gaandeweg de jaren krijgen andere zaken prioriteit. Maar het staat nog altijd op 

mijn to-do om van elk jaar een familie-album te maken. Wie weet...

Toen de kids kleiner waren maakten we veel foto’s en ook veel video’s. Op de 

één of andere manier doe je dat minder als ze ouder worden (ik althans). En 

daar baal ik best wel van.  Want ze vinden het wel leuk om deze terug te zien, 

ook als ze ouder worden. Maar het komt er gewoon niet van.

We hebben daarom een goed alternatief gevonden. Gewoon om geen zaken te 

missen, zaken die nu belangrijk zijn voor je kids, die in hun gedachten spelen, 

maar die je niet zo snel vastlegt. 

Wij nemen jaarlijks een interview met ze af. 

Deze vragenlijst krijgen ze elk jaar. Zo zie je hun ontwikkeling en interesses én 

heb je meteen een leuk item om toe te voegen aan dat familie-album (dat er 

echt wel ooit komt).

Maar het werkt écht heel leuk. Het is dubbelop. Je hebt namelijk weer even 

quality-time met je kind, je praat over zaken, je reageert op hun antwoorden 

én je hebt een herinnering voor later gemaakt.

SKUR

Have fun!
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SKUR

PRAKTISCHE TOOLS VOOR JE PUBER
Huiswerk maken was nog nooit zo relaxt! 

Wij zijn Angelique & Petra, experts in plannen en dol op pubers. Wij 
hebben een planmethode én praktische huiswerktools ontwikkelt. En we 
zullen je ook vertellen waarom.

Veel pubers, zeker als ze de stap van de basisschool naar de brugklas 
maken, lopen vast omdat ze het overzicht niet hebben en hun school-
werk niet voor elkaar krijgen. Ze kunnen niet plannen, met als gevolg dat 
er huiswerkstress ontstaat, kinderen onderpresteren en er geen ruimte 
meer overblijft voor ontspanning.
 
Dat kan anders! Wij geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om te 
groeien op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Door producten te 
ontwerpen die structuur bieden en uitgaan van de kracht en eigenheid 
van het kind, creëren we die ruimte. Resultaat? Een relaxte tiener met 
goede schoolresultaten.

Met de huiswerktools van SKUR overleven zij (én jij) de middelbare:
• het doe-boek Plannen met Pubers met tal van planners en checklists
• de superhandige Huiswerkplanner met het 5-stappenplan
• de Proefwerkweekplanner
• taalspellen om spelenderwijs de talen van de brugklas te leren
• en toffe kaarten om je puber een hart onder de riem te steken of om 

te vertellen hoe trots je bent!

Alles gemaakt met liefde voor tieners!

DIRECT NAAR DE SHOP?

KLIK OP DEZE FOTO!

https://www.skur.eu/plannen-met-pubers/
https://www.skur.eu/huiswerkplanner-met-stappenplan/
https://www.skur.eu/proefwerkweekplanner/
https://www.skur.eu/shop-taalproducten/
https://www.skur.eu/kaarten-pakket/
http://https//www.skur.eu/shop/
http://www.skur.eu/shop/

