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Op wie lijk jij?
Alle katten in Minoes hebben
hun eigen karaktereigenschappen en kattenstreken.
Zo is de Jakkepoes dapper en
opvliegend, Fluf schuw en bazig
en de deodorantkat aanhankelijk
en een tikkeltje arrogant.

Nodig:
• pen
• werkblad
Op wie lijk jij?
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zelfreflectie
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15 minuten
Individueel

Bij deze opdracht doen de leer
lingen een test en ontdekken zo
op welke kat uit Minoes ze het
meest lijken. Bespreek de test na
als ze klaar zijn. Herkennen de
leerlingen zich in de uitslag?
Waarom wel/niet?
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Op wie lijk jij?
In Minoes zitten veel verschillende soorten katten. Van de brave huispoes tot de
brutale straatkat. Op wie lijk jij het meest? Doe de test en ontdek het!
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Je bent net lekker aan het buitenspelen als het begint te regenen. Wat doe je?
a.	Ik blijf lekker buiten, die regen kan me niks
schelen
b.	Ik ga naar binnen, daar is het lekker warm
c.	Buitenspelen? Ik zat al binnen, met dit
weer zet ik geen voet buiten de deur

Stel: je moet iemand
bespieden.
Wat is jouw tactiek?
a.	Ik ga bij ze in de buurt zitten en probeer
me onopvallend te gedragen
b.	Ik ga op een plek zitten waar ik veel kan
zien, op het dak bijvoorbeeld
c.	Ik vraag anderen om me te helpen, samen
zie je meer dan alleen
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Hoe zie jij er meestal
uit na een dag
spelen?
a.	Nog best netjes, al heb ik misschien wel
wat takken of blaadjes in m’n haar
b.	Keurig netjes, ik vind het belangrijk dat ik er
altijd picobello uitzie
c.	Smerig, vaak zit ik onder de modder, ik
moet me elke avond helemaal
wassen

Wat doe je het liefst op
vakantie?

a. De hele dag lekker eten
b. De hele dag buiten rondzwerven
c.	De buurt verkennen en tijd met
familie doorbrengen
Ben jij een makkelijke
eter?

a.	Ja, ik eet altijd wat er voor mijn neus staat
b.	Nee, ik eet alleen het beste van het beste
c.	Ja, ik ben net een vuilnisbak
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Als je een kat was,
waar zou je dan
goed in zijn?
a. Vechten
b. Klimmen
c. Bedelen
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Welke eigenschap
past het best bij jou?

a. Behulpzaam
b. Lief
c. Dapper
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7 t/m 15 punten?
Jij lijkt op de Jakkepoes
Jij bent het liefst de hele dag buiten.
Het kan je niet schelen dat je vies
wordt of als je een gat in je broek
hebt. Je kunt soms een beetje
brutaal zijn, maar bent vooral dapper.
Anderen spelen graag met je omdat
er met jou altijd wat te beleven valt.

16 t/m 25 punten?
Jij lijkt op Minoes
Jij houdt van gezelligheid. Dat kan
binnen aan de eettafel zijn, maar ook
buiten als je met vrienden aan het
spelen bent. Je doet graag spelletjes
waarbij je moet samenwerken. Als
anderen hulp nodig hebben, kunnen
ze altijd bij jou aankloppen.

26 t/m 35 punten?
Jij lijkt op de Metropoolkat
Jij bent een luxepaardje. Je vindt het
belangrijk dat je er goed uitziet en
dat je lekker eet. Buitenspelen vind je
vooral leuk als het mooi weer is en je
zeker weet dat je niet vies wordt. Je
bent heel lief voor anderen en anderen vinden jou ook lief. Daardoor krijg
je veel voor elkaar.

