
Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Wat heb je dat 

goed
gedaan!

Jij 
bent

omdat
een doorzetter

beregoed

een kanjereen kanjereen kanjereen kanjereen kanjereen kanjer

Hoeraaa!Hoeraaa!
Vandaag was geweldig!

beregoed

een kanjer
een doorzetter

H
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rd
e
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rd
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WE
RK

ER
!

WE
RK

ER
!

Geef jezelf een
s� � der-  
     klop� 

goed gewerkt



� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

Wat � ed 
dat �  iets 

nieuws dur  
�  pr� eren

vandaagSuper
Het ging

Ik ben

  op jou
trots

Je hebt goedop� ruimdGoedGoed  bezig  bezig
Je bent

Gelukt!
 Het is je
YEah!



� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

Dikke Dikke 
duim!duim!

TOPPERTOPPER

Wat fi jn dat je zo 
           hebt gewerkt!rustig

voor
elk

a
a

r
gekregen

Je mag

zijn op
jezelf

knap
zeg

TROTS



� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

TOP!
Niet
opgegeven

GOED!
Jij bent

zoals je bent

Je hebt

gewerkt
� t� s

PetjePetje    af    af Wat              dat 
je anderen helpt!

GoedWat              dat Wat              dat 
FIVEFIVEFIVEHIGH

ge
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kt

!

GOED!



� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

Je hebt je

werk    
  af

Jij bent een

omdat
superheld

ster topper
   klap   
klap   
  klap een applausje 

voor jou!

g oedWat doe jij

je best

Je hebt je              aan
de gemaakte afspraken

gehouden!

Goed



� el u�  & maak � ij!

kaartjes
Complimenten-

Kaartjes om de kinderen (of je collega’s) 

te laten weten dat je in ze gelooft.

Want groot of klein.. een complimentje 

krijgen is voor iedereen fi jn!

Print, knip & deel complimenten uit! :-)

Goed zo!
heb je verdiend

Zóooveel
STERREN

Je hebt zelf een 
oplossing gevonden 
voor een probleem

Goed zo!

Jij bentJij bent


