
SUPERMEGAKNAPSUPERMEGAKNAPSUPERMEGAKNAPSUPERMEGAKNAP    

Elk kind is knap ! Onze kinderen hebben immers 

verschillende talenten die belangrijk zijn voor de 

toekomst. In de echte wereld werken onze intelligenties 

op harmonieuze wijze samen. Daarom willen wij in onze 

school ons niet alleen richten op de verstandelijke 

vaardigheden zoals wiskunde en taal, maar willen wij 

elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze 

dan ook aan bod laten komen en in de verf zetten. 

In deze folder maakt u kennis met de 8 verschillende 

manieren van ‘knap-zijn’, gebaseerd op de 8 

intelligenties van Howard Gardner. 

Ik help graag in de tuin. 

Ik verzorg met veel plezier mijn huisdier. 

Ik hou bij wat ik vind of zie in de natuur (verzamelaar). 

Ik lees veel in natuurboeken 

Ik kijk graag naar natuurprogramma’s. 

... 

Ik leer door te ordenen.Ik leer door te ordenen.Ik leer door te ordenen.Ik leer door te ordenen. 

NATUURKNAPNATUURKNAPNATUURKNAPNATUURKNAP    

Ik weet goed wie ik ben wat ik kan. 

Ik denk graag na. 

Ik vraag niet te snel hulp. 

Ik kan goed alleen spelen. 

... 

Ik leer door over de dingen na te Ik leer door over de dingen na te Ik leer door over de dingen na te Ik leer door over de dingen na te 

denken.denken.denken.denken. 

ZELFKNAPZELFKNAPZELFKNAPZELFKNAP    

Enkele beroemde mensen die samenknap zijn : Moeder Theresa,  
Martin Luther King, Winston Churchill,… 
Enkele beroepen : dokter, verpleegster, onderwijzer,… 

 
Enkele beroemde personen die beweegknap zijn : Kim Clijsters, 
Lance Armstrong, Tom Hanks,  Charlie Chaplin,… 
Enkele beroepen : atleet, acteur, timmerman,… 

 
Enkele beroemde personen die beeldknap zijn : Pablo Picasso, Mercator, 
Vincent Van Gogh, … 
Enkele beroepen : kunstenaar, architect, fotograaf,… 
 

Enkele beroemde personen die taalknap zijn : Shakespeare,  
AMG Schmidt, Martine Tanghe, Bart Peeters,… 
Enkele beroepen : journalist, schrijver, advocaat, … 
 

Enkele beroemde personen die muziekknap zijn : W.A. Mozart,  
L. von Beethoven, Madonna, Bob Dylan,… 
Enkele beroepen : muzikant, zanger, liedjesschrijver,  componist,… 
 

Enkele beroemde personen die rekenknap zijn : Einstein, Eiffel,  
Bill Gates,…. 
Enkele beroepen : computerprogrammeur, ingenieur,  

    accountant, wiskundige,… 
 
Enkele beroemde personen die natuurknap zijn : Charles Darwin,  
Louis Pasteur, Frank De Winne, Frank De Boosere, … 
Enkele beroepen : bioloog, weerman, veearts, natuurkundige,… 

 
Enkele beroemde personen die zelfknap zijn : Ghandi,  
Nelson Mandela, Jezus Christus,… 
Enkele beroepen : theoloog, filosoof, psycholoog,... 



Ik heb veel vrienden, ik ben niet graag alleen. 

Ik speel graag een gezelschapsspel. 

Ruzie? Laat mij maar bemiddelen. 

Ik begrijp snel wat anderen voelen. 

…. 

Ik leer door samen te werken.Ik leer door samen te werken.Ik leer door samen te werken.Ik leer door samen te werken. 

SAMENKNAPSAMENKNAPSAMENKNAPSAMENKNAP    

BEWEEGKNAPBEWEEGKNAPBEWEEGKNAPBEWEEGKNAP    

Ik beeld graag dingen uit. 

Ik kan moeilijk stilzitten, en ben graag bezig. 

Ik speel graag buiten. 

Ik haal graag dingen uit elkaar of steek ze graag in 

elkaar. 

... 

Ik leer door te doen.Ik leer door te doen.Ik leer door te doen.Ik leer door te doen. 

BEELDKNAPBEELDKNAPBEELDKNAPBEELDKNAP    

Ik heb maar een half woord nodig om iets 

te begrijpen. 

Ik los graag kruiswoordpuzzels op of andere taal-spelletjes. 

Ik speel graag scrabble. 

Ik leg het graag uit. 

Een boek als cadeau vind ik geweldig ! 

... 

Ik leer door te lezen, te praten en te Ik leer door te lezen, te praten en te Ik leer door te lezen, te praten en te Ik leer door te lezen, te praten en te 

schrijven.schrijven.schrijven.schrijven. 

TAALKNAPTAALKNAPTAALKNAPTAALKNAP    

Ik heb een goed gevoel voor ritme. 

Ik krijg dat liedje niet uit mijn hoofd. 

Ik zing en neurie vaak in mezelf. 

Rijmen? Daar ben ik goed in. 

... 

Ik leer door muziekIk leer door muziekIk leer door muziekIk leer door muziek 

MUZIEKKNAPMUZIEKKNAPMUZIEKKNAPMUZIEKKNAP    

Ik vind hoofdrekenen gemakkelijk. 

Ik beheer mijn zakgeld als de beste. 

Een sudoku of andere denkpuzzel oplossen vind ik  

gemakkelijk. 

Ik schaak of dam wel eens. 

Ik maak graag overzichtelijke lijstjes, want ik hou van 

structuur. 

... 

Ik leer door logisch na te denkenIk leer door logisch na te denkenIk leer door logisch na te denkenIk leer door logisch na te denken 

Ik heb mijn kamer zelf ingericht. 

Ik hou van schilderen, knutselen, boetseren,… 

Ik heb oog voor detail en kleur. 

Ze zeggen dat ik heel creatief ben. 

Ik speel graag met Lego, Knex,… 

... 

Ik leer door te zien.Ik leer door te zien.Ik leer door te zien.Ik leer door te zien.    

REKENKNAPREKENKNAPREKENKNAPREKENKNAP    


