
Rondleiding en uitleg kunstzaal Tijdsduur kunstzaal Mening leerlingen?
Cijfer 

kunstzaal
Evt. opmerkingen

1

Was weer erg leuk. Spannend en boeiend begin. 

Tussen de donkere gordijnen. Lln waren meteen 

gepakt! 

Goed. Leuk. Gevarieerd 9

2
Erg tevreden; er waren verschillende kunstvormen 

aanwezig zodat de leerlingen veel zien!

Prima; als het langer had geduurd, 

dan zijn er leerlingen die niets doen! 

Dit was dus goed.

Ontzettend leuk! Iedereen in de klas was 

enthousiast, enkelen meer dan andere 

leerlingen.

10

3 Goed Goed Positief 8

4

Heel tevreden, kinderen waren in de theaterzaal 

muisstil en geconcentreerd en daardoor konden ze in 

de kunstzaal veel herkennen.

Prima
Ze vonden het erg leuk, we hebben er op school 

nog even over gepraat.
10

5 Erg Tevreden Precies genoeg Ze vonden het prima 7

6

Zeer tevreden. Mooie inleiding (verhaal voorlezen in 

een donkere ruimte)  en daarna kijken in de 

kunstzaal

Prima Erg leuk 8

7 Heel tevreden goed leuk 8

8 Kinderen waren erg enthousiast Prima Erg leuk 8
enthousiaste 

kunstenaars

9 Erg tevreden Prima Leuk 8
Niets, prima 

geregeld.
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Hoe tevreden was je over de workshop? Tijdsduur workshop Mening lln. workshop Begeleiding bij workshops

Heel tevreden,  weer een erg creatief idee met 

ruimte voor de lln om het naar eigen idee uit te 

voeren. Leuke verschillende resultaten. 

Tijd is volop benut, kkn zijn druk 

bezig geweest

Heel trots en erg leuk vonden ze 

het (zingend terug naar school)
Prima. Duidelijke uitleg. Werkbaar.

Tevreden.
Prima! Dit past ook goed in ons 

programma.

Erg leuk; ze hebben genoten. Ze 

konden op hun eigen niveau 

werken.

Erg goed; we waren met velen gekomen, dus we 

hadden ook veel handen. Dat is wel makkelijk. Ik kan 

me voorstellen dat je het lastiger hebt, wanneer er één 

leerkracht meekomt.

Erg positief, ieder jaar weer een geheel andere 

creatieve opdracht
Goed Positief, waren enthousiast Erg goed

Heel tevreden! Duidelijke uitleg, materialen 

lagen allemaal klaar.
Prima Ze waren erg enthousiast.

Helemaal goed. Het was wel prettig dat ik zelf ook nog 

wat mensen mee had genomen.

Deze vond ik ontzettend goed! Genoeg, alleen liep het uit Ze waren erg gemotiveerd
Die was uitstekend. Samen met de ouders en 

workshopleiders hebben we de kinderen geholpen.

Super! Helemaal goed. Heel erg leuk Goede begeleiding

heel tevreden goed erg leuk prima, enthousiast

Erg tevreden prima enthousiast enthousiaste mensen die kinderen goed aanvoelden

Zeer tevreden Prima Leuk! Super
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Cijfer 

workshop:
Eventuele opmerkingen of suggesties? Educatieve waarde?

Is het project 

geschikt voor 

de doelgroep?

10
Misschien bij grotere groepen aan leerkracht laten 

weten dat er een paar hulpouders nodig zijn.

Erg veel waarde. Heel andere manier van werken door eerst kunst te 

bekijken. Prachtige ideeën altijd!
Ja

8

Meerdere mallen maken, zodat iedereen tegelijk 

kan starten. Nu moesten sommige leerlingen 

wachten en dat is vervelend.

De leerlingen werken met materialen waarmee ze nog nooit hebben gewerkt 

en ze krijgen beeldende vormen te zien die ze nog niet eerder te zien hebben 

gekregen. Ze leren dus hun grenzen te verleggen op dit gebied.

Absoluut.

10
Het zou fijn zijn als volgend jaar groep 5/6 samen 

kunnen deelnemen aan het project.
Belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met kunst Ja

10 nvt KInderen komen in aanraking met kunst en leren anders kijken. Ja

9
Volgende keer even aan de tijd denken. De 

workshop liep wel uit.
Veel. Blijven doen! Ja absoluut

9
Volgende jaren even aangeven of ouders als hulp 

erbij moeten blijven of niet tijdens de workshop!
Kunst onder de aandacht brengen. Creatief denken. Jazeker

9 Altijd weer leuke ideeén Goede kennismaking met kunst ja

9 n.v.t. Kinderen ervaren succes, iedereen! zeker

9 NIets, goed geregeld Veel, er is veel ruimte voor eigen inbreng ja

Evaluatie 2016-2017 Zien en Doen groep 6



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zou het project in deze vorm naar jouw 

mening ook geschikt kunnen zijn voor 

groep 5?

Of voor groep 7? Voldoende informatie vooraf? Info op tijd?

Met voldoende hulp wel. 

Deze opdracht was voor gr 5 vrij lastig 

geweest denk ik

Zou goed kunnen Ja Ja

Ja, maar dan zou ik er meer 'doen' bij in 

stoppen en iets minder 'zien'.
Jazeker. ja ja

Ja Ja

Ja, fijn dat de informatie dit jaar uitgebreid was, 

namen en functies van de begeleiding, maar ook 

van de kunstenaars. 

Ja

Ik denk het wel.

Zij staan vaak minder open voor kunst, 

hebben al snel een mening dus ik zou het 

niet doen.

Ja, prima. Ik ben helaas niet toegekomen aan het 

bespreken van de kunstenaars.
Ja

Voor groep 5 niet. Voor groep 7 kan wel denk ik Deze was helder beschreven Ja

Ja hoor! Ook wel Was beknopt, vind ik prima! Ja

ja ja ja ja

denk het wel ook ja prima ja

ja ja ja ja
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Planning (periode / data): Meer keuzevrijheid tijdstip middag? Uiterste tijdstip galerie en workshop Evt. opmerkingen

Ja en ook leuk dat de tentoonstelling in t 

kermisweekend is....komen veel mensen 

toch al samen in t dorp.

Misschien wel handig ja (wel denken aan t 

eten tussen de middag,  tas mee laten 

brengen)

Galerie uiterlijk start half2

Workshop uiterlijk starten om kwart voor 1

ja.

Ja, want onze school stapt mogelijkerwijs ook 

over op een continurooster. Het is fijn als 

daar rekening mee gehouden wordt.

Ligt eraan welk voorstel door de MR wordt aangedragen; 

uiterlijk half 2 (galeriebezoek) en kwart voor 1 starten 

(workshop)

Ja Ja, i.v.m. continurooster 14.30 uur is de school uit

Ja

Ja, wij hebben idd een continurooster en ik 

heb nu alles op de ochtend gepland maar 

een middag zou mijn voorkeur hebben.

Galeriebezoek: vanaf 10.30u tot 12.00u en 12.45u tot 

14.15u. Workshop van 12.45u tot 14.15u (ons lesrooster 

duurt tot 14.30u)

Ja. Dit kan prima in deze periode n.v.t. zelfde als huidig jaar

wel erg snel aan het begin van het 

schooljaar!
ja

12.45 is het laatste tijdstip om te kunnen komen voor de 

workshop. 13.15 is het laatste tijdstip om te komen voor 

het galeriebezoek

ja wij hebben geen continurooster

kwart voor 12 op ma,di,do en vrij

12 uur op woe

3 uur op ma,di,do,vrij

goed ligt inderdaad aan het continuerooster goed zo

prima nvt 13.00 uur

Super geregeld, 

enthousiaste 

kinderen
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