
H et lijkt me leuk en creatief  werk want ik hou van dingen 
die met schoonheid te maken hebben. Je kan er mensen 

mee blij maken bijvoorbeeld met een weelderig trouwkapsel. 

J e helpt mensen door schoenen op maat voor hen te 
maken.   

Kokkin                               Milan Vyvey 

Brandweerman                Noah Salenbien  

Schoenmaker               Jari De Hert  

Filiaalhoudster  Kruidvat                  Lore Adam 

Z elf  wil ik geen eigen restaurant opbouwen  want dat 
kost veel tijd en geld. Dus ik wil wel bij iemand gaan 

werken. Je verdient  soms in één maand 2400 euro. Je 
moet wel zes jaar hotelschool en  één  jaar specialisatie 
volgen. Maar als je meer of  minder wil studeren kan dat 
ook. 

I k help graag mensen. Het lijkt me wel cool om met 
zo´n grote brandweerauto te rijden met loeiende sire-

nes. Het is ook een bekend en leuk beroep.  En het is een 
polyvalent beroep en daarom wil ik het wel proberen.  

H et kan ook in een andere winkel. Je helpt mensen,  
toont de aanbiedingen, vertelt waar het voorwerp 

staat dat ze zoeken. Je verdient ook nog goed geld. Ik 
vind het ook tof  om zo onder mensen te komen. 

Kapper                         Michelle Bhagwandin 
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Politieagent          Yentl  De Muynck 

Paracommando           Tjiasso  Bonte 

Dierenarts                     Zian Vyvey 

Dokter                         Vic Madou 

Advocaat             Jonas Van Eecke 

J e verdient 100 000 euro per jaar en je  helpt 

mensen bij hun rechtszaak. Je moet wel mini-

maal 4 jaar rechten studeren aan een universi-

teit.  

D it beroep  koos ik omdat mijn tante deze 
krokusvakantie bij ons op bezoek kwam 

en ze is verpleegster. Na het interview met haar 
lijkt het me  wel leuk om dokter te worden.  

I k zie  graag dieren en verzorg ze heel graag. 
De opleiding duurt zes jaar op de universi-

teit. Dus ik zal in het middelbaar Latijn moeten 
volgen als ik dat wil worden.  Je verdient onge-
veer 2500 euro per maand.  

I k heb geen hoogtevrees, ik hou van klimmen  
en ik zit graag in het bos! Mijn opa is ook pa-

racommando. Je mag niet opgeven! 

V erkeerlessen geven, mensen helpen, het 
verkeer regelen, boetes uitschrijven … Ik 

wil agent worden omdat het leuk is  om al die 
dingen te doen.  Commissaris of  gewoon agent; 
het maakt mij niet uit, zolang ik het maar kan 
doen! 



Brandweervrouw     Kimberley De Wulf 
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Onderwijzeres                  Amber Cabeke 

Dierenverzorger             Dante Apers 

Zaakwaarnemer    Josephine Tourlouse 

Bloemist                  Esthée Hennebert 

I k help graag mensen. Ik ben ook niet bang om 
te klimmen, een brand te blussen of  iemand te 

redden als die persoon in het water is gevallen.  

I k hou van bloemen: ze ruiken lekker en geven 
warmte in huis. Ik hou ook van knutselen. Een 

geel boeket betekent: je bent fantastisch! 

I k vind dit werk heel erg leuk. Je moet  ook de 
baas spelen en dat kan ik goed! Met  kinderen 

knutselen en samen  dingen bedenken, interesseert 
me wel. Ik wil creatief  zijn!  Een ander voordeel: in 
de vakanties ben je thuis met je kinderen.   

I k wil dierenverzorger worden omdat ik graag 
dieren zie en ik hou er van om mijn dieren 

(katten, honden, muizen en slangen) te verzorgen. 
Ik kies niet voor dierenarts want ik wil geen dieren 
opensnijden. 

I k wou eerst modeontwerpster worden. Maar 
het leek me leuker om een eigen bedrijf  te be-

ginnen met sierraden, tassen en kleding. Eerst wil 
ik starten met een webschop en dan steeds meer 
en meer uitbreiden. Hopelijk wordt het een suc-
ces.                                                                                           



Bezoek ook eens onze klasblog: 

http://devierboete6hs.wordpress.com/ 

I k vind het leuk vind om met dieren om te 
gaan. Ik hou erg veel van mijn kat. In de gro-

te vakantie mag ik  een halve dag bij  dierenarts 
Elise Buyse blijven om te weten hoeveel werk je 
kan hebben en om te weten of  ik niet zal flauw 
vallen tijdens een operatie.  

Kelner                  Loythy ‘t Jaeckx 

Apotheker            Linde Wackenier 

Striptekenaar         Chelsea Hostens 

Dierenarts            Thyllis Schillewaert 

T ekenen doe ik  graag.  Misschien word ik 
net zo beroemd als NIX uit de Yeti. 

Kokkin                     Emily Decroos 

O pdienen doe ik nu ook al op het werk 
van mijn mama. Ik doe deze job graag. 

Hoe vriendelijker je bent, hoe meer drinkgeld 
je krijgt. 

E erst wou ik eerst dokter of  verpleegster 
worden, maar het bleek dat het niet echt 

iets voor mij was. Toen besloot ik om voor apo-
theker te kiezen. Ik zou ook goed zijn in 
‘Magistrale bereiding’. Dat wil zeggen: het medi-
cijn voorgeschreven door de dokter, zelf  maken. 
Volgens mij is apotheker als job … super! 

K oken wordt later zeker mijn hobby want ik 
kook supergraag. Ik ga dan zeker meedoen 

aan de ‘Beste  Hobby Kok’ van Vlaanderen. Mijn 
papa zou het zeker wel leuk vinden moest ik kok 
worden. Zelf  maak ik ook al desserts zoals: par-
faits en moelleux à chocolate.  


