
Ontvangst? Reacties lln? Jouw mening? Cijfer

1

Ontspannen en duidelijk. Plek voor de jassen 

duidelijk aangegeven. Ook iemand aanwezig om 

je de weg wijzen waar nodig. 

Zeer enthousiast.
Erg mooi in elkaar gezet. Leuk dat iemand alleen zoveel neer kan zetten in 

een uur tijd.
9

2
Prima, fijn dat er voor elke school een kapstok 

voor de jassen was.

Heel enthousiast! De meesten vonden 

de hele voorstelling mooi!

Top! Dat iemand de kinderen op deze manier een uur lang kan boeien zegt 

genoeg! Ook de ouders die meereden waren superenthousiast!
9

3
Goed, fijn dat er kapstokken waren op naam van 

de school. 

Leuk, verrassend. Dit hadden ze niet 

verwacht van een voorstelling. 
Erg leuk, het intro met het papier was pakkend. Iedereen kon meedoen. 9

4 Prima Ze vonden het erg leuk

Geweldig! Leuke opbouw: eerst zelf met papier bezig zijn, tenslotte papier 

weggooien en toen de verdere voorstelling bekijken. 

Leuke reacties van kinderen op de poppetjes / vogel die ze zelf ook al hadden 

gemaakt in de klas; "oh, die is hetzelfde"  

10

5 Prima.
Positief, kinderen vonden het grappig 

en knap.

Geweldig,met eenvoudige middelen een grote groep kinderen op deze 

manier kunnen bereiken verdient een groot compliment.
10

6
Goed, duidelijke plekken voor de jas en goede 

instructie vooraf voor plaatsing van de leerlingen.

De leerlingen vonden de voorstelling 

heel leuk, ze hebben de gehele 

terugweg naar school het volkslied 

van Papierië gezongen.

De voorstelling zat leuk in elkaar, het was heel interessant om naar te kijken. 

Er gebeurde voldoende.
8

7

goeie organisatie wat betreft het ophangen van 

de jassen.

Jammer dat we zo lang moesten wachten voordat 

we naar binnen konden. We waren juist op 

verzoek 10 min. eerder gekomen zodat de 

voorstelling op tijd kon beginnen

Over het algemeen waren de kinderen 

erg enthousiast

erg leuk, het prikkelde de fantasie van de kinderen. Mooi om te zien  hoe de 

kinderen gaande weg meegezogen werden in een land gemaakt van papier
8

8 goed. Fijn dat we de jassen op konden hangen

heel enthousiast.

ze vonden het leuk dat ze mee 

mochten doen, ze werden bij de 

voorstelling betrokken.

knap dat die meneer zoveel met 

papier kan

heel erg geslaagd. 9

Evaluatie 2015-2016 'Papierazzi' - groepen 3



Ontvangst? Reacties lln? Jouw mening? Cijfer

9 Prima! Garderobe was ook goed geregeld. Zeer enthousiast! Verrassend, leuk, gevarieerd, inspirerend. Het bleef de kinderen ook boeien. 9

10

Goed.

Fijn dat er kapstokken klaarstonden met de naam 

van de school er op!

De kinderen waren erg enthousiast en 

vooral verbaasd over hoe alles van 

papier gemaakt was!

Erg leuk en goed in elkaar gezet

Duurde eigenlijk net iets te lang
8

11
Goed.

Wachttijd in de hal mag wel iets korter.
Enthousiast Super! In tijden niet zo"n leuke voorstelling gezien. 9

12
Prettig dat de kinderen de jassen kwijt konden op 

een gereserveerd plekje.

17 kinderen reageerden positief. O.a. 

hoe een en ander uitgebeeld werd 

hield ze bezig.

Genoten.Mooi hoe hij de kinderen d.m.v. spel en visuele vondsten e.d. 

meenam in zijn verhaal.  
8

13 Goed. Heel erg enthousiast!!
Ontzettend goed! De vaart zat er goed in en wat ontzettend bijzondere 

dingen kan hij met papier. Enorme betrokkenheid bij de kinderen.
10
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Toelichting Info tijdig? Voorbereiding?
Leuk dat de leerlingen warm gemaakt werden voor de voorstelling d.m.v. een blaadje, 

iedereen was meteen enthousiast en geprikkeld.

Veel interactie maar wel op een fijne rustige wijze. mooi verhaal dat goed te volgen was en 

ook aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. En prachtig wat er allemaal gemaakt is 

met al dat papier. 

Ja Zoals aangegeven stond op de aangeleverde informatie 

Zie bovenstaande.

Opmerking van een ouder die achterin de zaal zat vond niet altijd alles te verstaan.

Ja Liedje en samenvatting verhaal.

het was een hele leuke voorstelling. Misschien duurde het voor sommige kinderen wel wat 

lang.
ja Met de klas die poppetjes gemaakt.

Zie bovenstaande. ja gezongen, geknutseld en met het geknutselde gespeeld

Zeer goed gericht op deze leeftijd. Prima interactie. Geweldige vondsten om de kinderen 

zowel actief als pasief betrokken te laten zijn.
Ja, Erover verteld en geknutseld.

Zie bovenstaande punten. Ja
Kort gesprek met de leerlingen over gedrag tijdens een voorstelling. 

Een aantal keer 'Hoedje van papier' gezongen.

n.v.t ja

aandacht besteed aan hoe gedraag je je als je te gast bent bij een 

voorstelling.

- ja lesmateriaal gebruikt, verteld waar het verhaal over gaat
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Toelichting Info tijdig? Voorbereiding?

Leuk dat de kinderen er in het begin meteen actief bij betrokken worden. ja

We hebben kort over de voorstelling gesproken, maar ik ben er niet  

teveel op in gegaan, omdat ik niet teveel wilde verklappen. Het 

'volkslied' geoefend. I.v.m. met de korte voorbereidingstijd, heb ik er 

verder weinig aan kunnen doen. De decembermaand staat vol met 

Sinterklaas- en kerstactiviteiten. Na de vakantie was er maar één week 

tot de voorstelling. Als het in een rustiger periode zou zijn, dan had ik 

er meer aandacht aan besteed en lessuggesties uitgeprobeerd.

Goede voorstelling

Ik denk dat drie kwartier lang genoeg is voor een voorstelling voor groep 3.
Ja!

Materialen doorgenomen, liedje een aantal keren gezongen

Regels en afspraken besproken

helemaal goed. lekker interactief en origineel. Ja een middag aan besteed. gezongen. geknutseld; verhaal verteld

Zie hierboven. De voorstelling was goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Ja, prima. Een inleiding op het "geknipte"verhaal vanuit de ontvangen info.

Het was voor de kinderen fijn dat ze mee konden doen en reactie mochten geven. ja
Besproken met de kinderen. En het verhaal voorgelezen waarbij de 

kinderen dit konden uitspelen.
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Lesmateriaal gebruikt? Mening lesmateriaal Overige opmerkingen

Nog niet. 
Is ook leuker om achteraf iets mee te doen. Nu 

hebben de leerlingen er een plaatje bij. 

N.v.t deze voorstelling zat goed in 

elkaar.

Een paar suggesties.
Was een leuk opwarmertje. Mijn kinderen zongn het 

lied steeds op weg naar de gym.

Ga zo door met het vinden van dit soort 

leuke, bijzondere, artistieke 

voorstellingen!

ja maar niet alles. leuk maar wel veel.

ja zie bovenstaande
groep 4 vond het jammer dat ze het 

niet hadden gezien...combinatiegroep.

Weinig nog.
Kinderen hadden er plezier in, hoewel er niet veel tijd 

beschikbaar is.

Nee Als invaller heb ik hier te weinig tijd voor gehad.

lied aangeleerd.

knutsel les met wit en zwart papier

veel leuke suggesties! Maar door tijdsdruk en andere 

projecten verder niets mee gedaan
-

ja, zelf paperino's gemaakt. ze vonden het erg leuk
goede keus, leuk dat de kinderen 

betrokken werden bij de voorstelling
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Lesmateriaal gebruikt? Mening lesmateriaal Overige opmerkingen

minimaal. Het lied vonden ze leuk.
Fijn dat er zoveel lessuggesties waren. 

Dat geeft het meer diepgang.

Ja Leuk om er mee bezig te zijn!

Graag op tijd beginnen!

We hebben genoten van deze 

voorstelling!

Bovenstaande m.b.v. het lesmateriaal Duidelijk en leuk.
Deze voorstelling volgend jaar 

herhalen!!

Helaas niet. In december paste het minder bij de thema's.

Niet alles.

Het was erg veel, de tijd ontbrak om dit allemaal 

voorafgaand aan de voorstelling door te nemen. 

Maar dat is niet erg.

geen.
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