
Blij 
met mij

oefeningen voor zelfvertrouwen
@iriskindbehartiging



Denk je wel eens 'ik kan het niet'?
Het kan helpen om iets aardigs 
tegen jezelf te zeggen. Schrijf 
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jouw  'helpende gedachte' op een blaadje 
en plak het op de muur of spiegel!

Ik heb 
vertrouwen
 In mijzelf

Fouten maken
hoort Erbij, 

daar leer ik van

Ik ben blij
 Met mij 

Ik mag om
 Hulp vragen

Ik ben sterk
 En dapper

Ik kan het!



Lieve jij,

Wist je dat jij heel bijzonder bent?
Er is niemand zoals jij! 
Iedereen heeft zijn eigen speciale 
superkrachten. 
Wil jij die van jou ontdekken?
In dit boekje staan tien oefeningen
om op onderzoek uit te gaan.
Als we weten waar we goed in zijn
en wat ons blij maakt, voelen we
ons sterk en vol zelfvertrouwen.

Veel plezier met het invullen van 
dit boekje.

Wanneer was jij zo trots als een 
pauw? Schrijf het in de veren.
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Sluit je ogen en stel je voor dat je 
in het bos wandelt. Achter een 
bessenstruik zit jouw krachtdier
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verstopt. Hoe ziet jouw krachtdier er uit en wat 
wil hij tegen jou zeggen? Teken het hier!

Klaar met de oefening?
Plak hier jouw sticker
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Wat ging er goed vandaag?
Schrijf of teken het 
in jouw dagboek:
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maandag
maandag

dinsdag

woensdag

Iedereen maakt wel eens 
een fout, het hoort erbij! Wat 

kan jij leren van fouten of
 moeilijke momenten? Schrijf het 
in de druppels.
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Wat maakt jou blij?
Schrijf het in de zonnestralen!
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donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag



Omcirkel jouw sterke
eigenschappen. Ik ben...
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creatief

nieuwsgierig

leergierig

moedig

een doorzetter

energiek

aardig

geduldig

een samenwerker

hoopvol

grappig

sportief

avontuurlijk

rustigsterk

Leg je hand op het papier en
teken de lijnen van je hand.

Schrijf in iedere vinger 
iets waar jij goed in bent
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Wat zijn jouw dromen?
Schrijf of teken het 

in de wolkjes
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Teken jouw superheld!
Welke superkrachten 

heeft hij/zij?
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