LOB OPDRACHT

TITEL

WAT ZIJN JE DROMEN?

LEERDOEL

Door het verbeelden van je toekomstdromen ervaar je de relatie met je talenten.

ERVAREN
WAT GA
JE DOEN?

??

Als je weet wat je kwaliteiten zijn en waar je goed in bent, is het leuk om eens te
dromen over wat je daar allemaal mee zou kunnen bereiken.
Voorbereiden
Zorg dat je elkaar goed kunt zien, maak eventueel een kring met de stoelen.
Uitvoeren
• Stel je het volgende voor:
Je bent tien jaar ouder. Je mag ergens in de wereld een feest geven, omdat je 		
ontzettend tevreden bent over de afgelopen tien jaar. Alles is mogelijk en geld is
geen enkel probleem.
- Waar ben je?
- Met wie ben je?
- Waar ben je trots op?
- Wat heb je gerealiseerd?
- Welke muziek is er?
- Wat wordt er gegeten?
- Wie treden er voor jou op?
- Wie mag jouw kleding maken voor dit feest?
• Vertel hardop wat je ziet en luister naar je klas- of studiegenoten
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WAT ZIJN JE DROMEN?

MET
WIE?

REFLECTEREN

Je verbeeldt jouw eigen toekomstdromen.

• Hoe vind je het om op deze manier je dromen te verwoorden?
• Welke dingen heb je van jezelf ontdekt?
• Welke dingen zijn je opgevallen bij je klas- of studiegenoten?

HOE KIJK
JE ER OP
TERUG?

VASTLEGGEN

NABESPREKEN

Schrijf op hoe jouw toekomstdromen eruitzien.

• Wat heb je geleerd van deze opdracht?
• Wat is de relatie tussen je talenten en de dromen over je toekomst?
• Welke stappen zou je nu willen zetten?

VAN DE
ACTIVITEITEN
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WAT ZIJN JE DROMEN?

TIPS &
TRUCS
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• Probeer uit jouw verhaal te ontdekken wat je écht belangrijk vindt
• Maak eventueel een moodboard of (digitaal) fotocollage van je dromen
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