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Info tijdig 

ontvangen?
Wijze van voorbereiden Wat vond je van de lesbrief? Hoe was de ontvangst in het theater?

1 Ja, ruim op tijd Besproken wat het verwachte gedrag is.
Eh... Niet gebruikt. We hebben te veel andere 

dingen.

We moesten best lang buiten wachten, terwijl we juist 

dachten dat het belangrijk was dat we ruim op tijd waren. 

Gelukkig was het mooi weer. 

2 ja lesbrief gedaan en drama activiteiten Erg Leuk prima

3 Ja
Ik heb kort de inhoud verteld, waar het ongeveer 

over zou gaan. 

Leuke drama-activiteiten, bruikbaar voor 

oefening musical 
Prima

4 Ja Kort verteld over de voorstelling Prima lesbrief. 

Wij waren mooi op tijd en hebben voor theater de kappen 

gewacht tot 10.20 uur. We mochten naar binnen en 

werden goed ontvangen. Het was duidelijk waar de jassen 

moesten hangen. 

5 Ja Spelletjes vanuit lesbrief
Leuke spelletjes voor tussendoor, niet persé 

ter voorbereiding van.
?

6 Ja Ja
Leuk om met de leerlingen te doen, als 

voorbereiding op de voorstelling
Goed

7
Ja, duidelijk en 

overzichtelijk.

We hebben gesproken over oordelen. De verkregen 

informatie terug gegeven aan de groep. 

Erg leuk, creatief, verrijkend. Gemakkelijk uit te 

voeren.

Het liep vanzelf. Jassen konden we aan de kapstokken 

kwijt voordat we de zaal binnen konden. Er stond 

begeleiding bij.

8 Ja Drama spel gespeeld prima prima

9 Keurig op tijd!
Ik heb gebruik gemaakt van de oefeningen die ter 

voorbereiding zijn aangeboden. 

Geweldig bruikbaar materiaal! De kinderen 

hebben er van genoten!
Prima!

10 Ja Uitleg voorstelling en lesbrief Prima, duidelijk Goed

11 Ja dat was prima

Ik heb de kinderen verteld waar het over gaat en dat 

ze zelf goed moeten opletten, omdat ze actief bij de 

voorstelling worden betrokken.

Daar stonden wel hele leuke voorbeelden op 

om te doen met de klas, ik heb dat nog niet 

gebruikt.

Prima
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Wat vonden de leerlingen van de voorstelling? Wat vond jij zelf van de voorstelling? Tijdsduur? Cijfer

Geweldig, ze waren zeer enthousiast en vonden het zelfs 

jammer dat het afgelopen was. 

Geweldig! Beste voorstelling tot nu toe. Alles wat je van een 

voorstelling voor kinderen wil, zat erin. 

Prima! (Kinderen vonden het te kort :D 

)
10

ze waren erg enthousiast Erg leuk goed 9

De leerlingen vonden het leuk en grappig. Knap dat er 

maar 2 acteurs alles deden. 

Erg leuk en goed op niveau. Interactief is erg leuk, leerlingen 

worden hier ook erg enthousiast door. 

Prima, de leerlingen vonden zelfs dat 

het langer mocht duren :-) (maar dan 

met pauze) 

9

De leerlingen waren heel enthousiast over de 

voorstelling. Zij vonden het leuk, grappig, interactief. 

Wij als leerkrachten vonden het een zeer geslaagde voorstelling. 

Het was afwisselend, interessant onderwerp, interactief (heel 

belangrijk) en grappig. Super!

Dat was prima. Niet te lang, niet te 

kort. 
10

Wisselend
Ik vond het een leuke, interactieve voorstelling. Aan het eind had 

er wat meer tempo in gemogen.

Liep uit, wat voor ons vervelend was in 

verband met schooltijden
8

Ze vonden het heel erg leuk

Ik vond het zelf ook een van de leukste voorstellingen die ik in het 

kader van CCV heb mogen bezoeken. Veel interactie met de 

leerlingen.

Goed 9

Ze waren enthousiast. Nagepraat over het slot, de 

daders. En tot hoe ze bij de dader gekomen waren.

Zelf ook geboeid. Knap hoe twee personen een voorstelling weten 

neer te zetten met verschillende personages.
Liep iets uit, maar geen last van gehad. 8

leuk...spannend...actief leuk...interactief...veel humoer prima voor deze leeftijd 8

Enthousiast en zeer tevreden! Goed gespeeld en op 

niveau van groep 7/8
Erg goed gespeeld en een prachtige interactieve voorstelling! Prima! 9

Uitstekend, een dikke 10 Sluit ik me bij aan Prima 10

De leerlingen vonden het ook helemaal geweldig. Het was 

lachwekkend, leuk dat ze mee mochten denken tijdens 

de voorstellingen. Leuke grapjes die de kinderen ook 

goed snapten. Voor herhaling vatbaar.

Net als de kinderen, zeer lachwekkend en knap in elkaar gezet.

Prima, de kinderen konden het goed 

volhouden. Door de actie was er ook 

geen vervelend moment tijdens de 

show.

9
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Aandacht achteraf?
Theaterregels voldoende 

nageleefd?

Is dit een geschikte periode / welke periode is 

geschikt voor voorstelling grp 7-8?
Overige opmerkingen?

Kort nabesproken wat ze er van vonden. 

Ja prima. Ik denk we dat dit 

mede kwam doordat de 

voorstelling zo goed was. 

Ja, er zijn momenteel veel buitenschoolse 

activiteiten. Maar het is altijd druk, ga je in een 

andere periode zitten zijn er wel weer andere 

dingen. 

Tip: Nodig deze 2 mannen elk jaar uit (met 

een andere show uiteraard), ze hebben de 

succesformule te pakken!

ja, in de vorm van een kringgesprek. Wat 

zijn de reacties en wat is de essentie van 

deze voorstelling 

ja maand oktober
een van de leukste voorstellingen voor 

groep 7 en 8 van de laatste tijd!!

We gaan nog bezig met de drama-

activiteiten 
Ja

Dit is inderdaad een drukke periode, maar volgens 

mij is het sowieso altijd best druk in 7-8 na de 

voorjaarsvakantie met activiteiten, bezoeken en 

toetsen. 

Goed gekozen! 

Erover gepraat met de kinderen. Ja. 

Dit was inderdaad een periode met veel toernooien, 

examens, excursies etc. Misschien begin van het 

jaar? 

Top voorstelling!

Nog niet Ja Begin van het schooljaar. Na de meivakantie

Nabesproken Ja, volgens mij wel. N.v.t.

Nog even nagepraat in de groep over het 

thema, personages, wie welke 

personage verdacht had, etc.

Zeker. Paste prima in het schema.

drama spel op de middag ja april mei juni 

Ja, nabesproken met de kinderen. Prima! Ik vind dit een prima periode.
Dit zijn geweldige voorstellingen voor onze 

groepen 7 en 8!

Kort nabesproken Ja, volgens mij wel. Deze periode, april is uitstekend.

Nog niet.
Ja, ze hielden zich prima aan 

de regels.
Mee eens, het liefst in het najaar.
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