
school Info op tijd? Heb je gebruik gemaakt van de lesbrief?
Wat vond je van de muziek bij 

de voorstelling?

Wat waren de reacties van de kinderen op de 

voorstelling?

1 Ja nee paste goed bij de voorstelling waren zeer enthousiast.

2 ja ja erg uitgebreid
passende muziek nodigt uit tot 

beweging.
enthousiast

3 Ja, prima
Ik heb gedeeltelijk gebruik gemaakt van de lesbrief (hoe 

en wat tijdens een dansvoorstelling). 

Een toegevoegde waarde voor de 

voorstelling.

De kinderen waren zeer enthousiast. "Juf jammer 

dat het nu alweer voorbij is"

4 ja
Ja, heel kort, want er zat vakantie tussen. Dus kort 

mondeling besproken.

Heel divers, snel - langzaam en 

hard en zacht afwisselend. 
Leuk en grappig

5 ja

ja, prima omschreven zinvol om vooraf te doen, zo wordt 

het betekenisvoller

de danslessen waren erg leuk en inspirerend

duidelijk , afwisselend en paste 

heel goed bij de dans 

gaan we nog een keer, enthousiast , ze vonden de 

eekhoorn grappig, het slapen

de meisjes vonden het dansen heel knap

6 ja ja, muziek geluisterd en dingen besproken.
Sprak kinderen aan, rustige 

muziek.
Ze vonden het leuk.

7 Ja
Ja, je kon het prima gebruiken als voorbereiding. Erg 

leuke ideeën!
De muziek paste er goed bij.

De kinderen waren erg enthousiast over de 

voorstelling. Vooral de ballonnen hebben indruk 

gemaakt. 
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Wat was jouw mening over de voorstelling? Zijn jullie tevreden over de locatie van de voorstelling?

kinderen werden actief bij de voorstelling betrokken. ja was een goede locatie.

met weinig materiaal zo uitpakken,geweldig. prima

Super! Interactie met de kinderen ook geweldig. Prima

Leuke, interactieve voorstelling. Alle leerlingen deden mee en waren enthousiast.

Prima, er waren toiletten bij de speelzaal, zodat leerlingen die echt 

nodig naar het toilet moesten, direct konden gaan. Het was klein, maar 

goed overzichtelijk. 

mooi verhaal, goede opbouw, muziek en verhaal liepen mooi in elkaar over, kinderen 

werden op een duidelijke, positieve manier betrokken
prima

Prima. kinderen deden goed mee. ja

Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik vond het erg goed dat de kinderen 

echt betrokken werden bij de voorstelling. Je merkte dat de kinderen met plezier 

meededen.

De locatie was prima, het speellokaal voor zoveel kinderen en 

begeleiders iets aan de kleine kant. 
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Wat vond je van de tijdsduur? Had de voorstelling (voldoende) educatieve waarde? Cijfer

prima ja 7

precies goed.
ja ,herhaling ,begrippen, thema goed gekozen het interactief bezig 

zijn was super.
9

Precies goed! Passend bij het thema 'herfst'. 9

Prima
Ja, maar dan meer gericht op dansen op muziek. Het "vergeten" zijn 

of hier angst voor hebben kwam niet echt naar voren. 
8

uitstekend ja, woordenschat uitbreiding , fantasiebevordering, 9

goed ja kinderen maken op deze manier kennis met ook dans. 8

Dit was precies lang genoeg.

Er zaten verschillende educatieve onderdelen in deze voorstelling. Ik 

vond het juist goed dat er veel afwisseling was tussen luisteren en zelf 

doen.

7

Evaluatie 2016-2017 - 'Victor'  groepen 1-2


