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Talentportret klas 1 

 

Voor je ligt je allereerste opdracht van het Leidsche Rijn College. Je hebt 

de hele zomervakantie de tijd om hier aan te werken. 

Tijdens deze opdracht ga je een talentportret maken. Een portret over 

jezelf! Je wordt op weg geholpen door heel veel vragen die je over jezelf 

kunt beantwoorden. Je mag ook vrienden en familie vragen om deze 

vragen over jou te beantwoorden; wellicht zien zij iets wat jij nog niet over jezelf weet. Je mag de antwoorden 

daarvan opschrijven of er gewoon over nadenken. Het gaat erom dat je over jezelf gaat brainstormen en zo 

jezelf beter leert kennen. Uiteindelijk mag je zelf kiezen op welke manier je de antwoorden en dus jezelf gaat 

presenteren in je mentorklas. 

De presentaties zijn in de maand na de zomervakantie. Dan is er een speciale talentdag in de activiteitenweek 

waarbij je kennis maakt met de verschillende talentprogramma’s van het LRC die je kunt kiezen en er zal een 

mentorgedeelte zijn waarin je het talentportret mag presenteren in je mentorklas. Zorg dat je het document 

digitaal opslaat (pdf, word, foto, etc.) zodat je dit op een later moment nog kunt gebruiken in het 

talentprogramma. 

 

Mogelijke vragen voor het maken van je talentportret:  

LET OP! JE HOEFT NIET ALLE VRAGEN TE BEANTWOORDEN! 

o Wie ben je? Welke kenmerken heb jij? Algemene info over jezelf. 

o Wat zien anderen als jouw sterke kanten? 

o Wat vind je belangrijk in je leven? 

o Wat vind je belangrijk in vriendschap? 

o Welke vakken lijken je leuk en waarom? 

o Welke vakken spreken je minder aan en waarom? 

o Welke talenten/kwaliteiten heb je en zou je willen ontwikkelen? 

o Wat wil je leren op school?  

o Welk doelen wil je behalen? Wat zou je later willen worden? 

o Etc. 

 

De presentatie 

Je hebt nu een aantal van de bovenste vragen gebruikt om jezelf wat beter te leren kennen. Nu mag je dit op 

eigen wijze gaan presenteren. Je presentatie mag maximaal 2  minuten duren. Kies daarbij een vorm die het 

beste bij jou past en waar veel van je antwoorden in naar voren komen. Voorbeelden zijn: 

o powerpoint  

o gedicht 

o filmpje 

o poster, tekening 

o verslag, blog 

o etc. 

Je mag tijdens de presentatie natuurlijk ook aanvullende materialen meenemen die met jou te maken hebben 

of belangrijk voor je zijn. 

LET OP: Je hoeft niet elke dag in je vakantie met deze opdracht bezig te zijn. Je moet natuurlijk wel uitgerust 

aan je nieuwe schooljaar kunnen beginnen! 

 

Tijdens de talentdag (in de eerste activiteitenweek) mag je het talentportret in de klas presenten, en aan je 

klasgenoten feedback geven en zelf feedback ontvangen. Heb je na de vakantie nog vragen over de opdracht, 

stel ze dan aan je klasgenoten of je mentor; samen kunnen we elkaar helpen. 

 

Heel veel plezier en succes! 
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