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Activiteit 3: Scorekaart 2 
Karakter 5 
 
Omcirkel hieronder de scores voor karakter 5: 

Religieus 
voelen 

Moslim zijn is altijd 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is soms 
wel, maar soms ook 
niet belangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
belangrijk in het leven 

Moslim zijn is altijd 
belangrijk in het leven 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Koran precies 
volgen 

Je moet altijd zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat.  

Je moet meestal zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat. 

Je moest soms zelf 
nadenken over wat er 
in de Koran staat en 
soms doen wat er in 

de Koran staat. 

Je moet meestal doen 
wat er in de Koran 

staat. 

Je moet altijd doen 
wat er in de Koran 

staat. 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Moskee Nooit Een paar keer per jaar Een paar keer per 
maand 

Elke week Elke dag 

 1 2 3 4 5 

 
 
Tel nu alle getallen bij elkaar op voor de eindscore: 

 
 

+  +  =  
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Karakter 6 
 
Omcirkel hieronder de scores voor karakter 6: 

Religieus 
voelen 

Moslim zijn is altijd 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is soms 
wel, maar soms ook 
niet belangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
belangrijk in het leven 

Moslim zijn is altijd 
belangrijk in het leven 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Koran precies 
volgen 

Je moet altijd zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat.  

Je moet meestal zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat. 

Je moest soms zelf 
nadenken over wat er 
in de Koran staat en 
soms doen wat er in 

de Koran staat. 

Je moet meestal doen 
wat er in de Koran 

staat. 

Je moet altijd doen 
wat er in de Koran 

staat. 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Moskee Nooit Een paar keer per jaar Een paar keer per 
maand 

Elke week Elke dag 

 1 2 3 4 5 

 
 
Tel nu alle getallen bij elkaar op voor de eindscore: 

 
 

+  +  =  
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Karakter 7 
 
Omcirkel hieronder de scores voor karakter 7: 

Religieus 
voelen 

Moslim zijn is altijd 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is soms 
wel, maar soms ook 
niet belangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
belangrijk in het leven 

Moslim zijn is altijd 
belangrijk in het leven 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Koran precies 
volgen 

Je moet altijd zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat.  

Je moet meestal zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat. 

Je moest soms zelf 
nadenken over wat er 
in de Koran staat en 
soms doen wat er in 

de Koran staat. 

Je moet meestal doen 
wat er in de Koran 

staat. 

Je moet altijd doen 
wat er in de Koran 

staat. 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Moskee Nooit Een paar keer per jaar Een paar keer per 
maand 

Elke week Elke dag 

 1 2 3 4 5 

 
 
Tel nu alle getallen bij elkaar op voor de eindscore: 

 
 

+  +  =  
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Karakter 8 
 
Omcirkel hieronder de scores voor karakter 8: 

Religieus 
voelen 

Moslim zijn is altijd 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
onbelangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is soms 
wel, maar soms ook 
niet belangrijk in het 

leven 

Moslim zijn is meestal 
belangrijk in het leven 

Moslim zijn is altijd 
belangrijk in het leven 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Koran precies 
volgen 

Je moet altijd zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat.  

Je moet meestal zelf 
nadenken over wat er 

in de Koran staat. 

Je moest soms zelf 
nadenken over wat er 
in de Koran staat en 
soms doen wat er in 

de Koran staat. 

Je moet meestal doen 
wat er in de Koran 

staat. 

Je moet altijd doen 
wat er in de Koran 

staat. 

 1 2 3 4 5 

  
 

    

Moskee Nooit Een paar keer per jaar Een paar keer per 
maand 

Elke week Elke dag 

 1 2 3 4 5 

 
 
Tel nu alle getallen bij elkaar op voor de eindscore: 

 
 

+  +  =  
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