
Info op tijd? Workshops Workshop 1 Mening leerlingen Mening leerkracht

1 Ja prima Zang/musical en breakdance Breakdance heel gaaf prima

2
Ja, dit was ruim 

op tijd.
Zang/musical en breakdance Breakdance super

Dat in een korte tijd een leuke actieve dans 

aangeleerd werd.

3 Ja Zang/musical en breakdance Zang / Musical Erg leuk Gevarieerd

4 ja Zang/musical en breakdance Zang / Musical leuk, deden goed mee
veel beweging, snel tempo, leuke muziek, 

enthousiaste begeleider

5 Prima Muziek en theaterdans Muziek super leuk dat alle kinderen een instrument hadden

6 ja Muziek en theaterdans Theaterdans leuk
variatie. Even afwisseling tussendoor . duidelijke 

opbouw

7 Ja Muziek en theaterdans Muziek Leuk Ieder kind had een aandeel 

8 ja Muziek en theaterdans Muziek ze waren enthousiast gemakkelijke instrumenten, snel resultaat

9 Ja was prima Zang/musical en breakdance Breakdance Super leuk! Erg enthousiast!
Ging lekker vlot. Kinderen waren steeds bezig. Er 

was een positieve sfeer. 
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Info op tijd? Workshops Workshop 1 Mening leerlingen Mening leerkracht

10 Ja Zang/musical en breakdance Zang / Musical
Wisselend. De meesten zeer enthousiast, maar 

het pastte niet bij alle leerlingen. 

De workshop werd goed opgebouwd en 

afgesloten. 

11
De school wel, ik 

niet
Muziek en theaterdans muziek

erg enthousiast, sommigen hadden last van hun 

oren

De rol van degene die de workshop gaf. Leuke 

houding.

12 Ja Zang/musical en breakdance zang/musical Heel leuk! Vlot, variatie, goede organisatie

13 zeker Zang/musical en breakdance Breakdance
Geweldig, ze vonden het heel erg leuk, de 

leukste workshop van de twee.

Geweldig, super leuk, goed tempo er in, 

enthousiast gebracht, lekker positief. 

14 Ja Zang/musical en breakdance Zang / Musical
Leuk, leerzaam, liedje was leuk, goed uitgelegd, 

leuke warming-up

Heel leerzaam en leuk. Ze had veel tempo in de 

workshop zitten.  

15 ja Zang/musical en breakdance Zang / Musical
Leuk. Aan het eind nam de concentratie wel iets 

af.

Duidelijke begeleiding en duidelijke regels en 

afspraken. 

16 Ja Muziek en theaterdans theaterdans Leuk! Ging snel, ervaren docenten, kindvriendelijk

17

We hebben de 

informatie ruim 

op tijd 

ontvangen!

Muziek en theaterdans Theaterdans

Erg leuk. Ook de kinderen die het spannend 

vonden hadden de mogelijkheid om binnen de 

groep te dansen, zodat ze niet erg opvielen. Erg 

leuk gedaan.

De rustige en duidelijke uitleg van de docent.
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Info op tijd? Workshops Workshop 1 Mening leerlingen Mening leerkracht

18 Ja Muziek en theaterdans Theaterdans Erg leuk. Ze hebben veel plezier gehad. De betrokkenheid van beide docenten.
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Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 1
Toelichting cijfer: Workshop 2

te weinig ruimte om te bewegen in de oude gymzaal 9 Enthousiaste Jay Zang/musical

niet echt van toepassing 8 prima workshop Zang/musical

De 3 kinderen vooraan iets meer laten doen en bv wat 

verkleedkleren aan laten doen
7 X Breakdance

misschien nog meer theater/musical oefeningen. 8 goed op niveau, kinderen enthousiast, goed resultaat Breakdance

- 9 kinderen hebben genoten en goed mee gedaan. Duidelijke uitleg. Theaterdans

was best nog moeilijk om alles te onthouden. 8 voor jongens niet het leukste om te doen Muziek

- 9
Duurde geen uur, leerlingen hadden snel in de gaten wat er 

verwacht werd
Theaterdans

- 8 n.v.t. Theaterdans

- 10 Zie bovenstaande Zang/musical
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11

12

13

14

15

16

17

Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 1
Toelichting cijfer: Workshop 2

Leerlingen enthousiasmeren en bij de workshop betrekken. Ik 

had het idee dat het optreden erin stampen prioriteit 1 had. 
7

De workshop was voor leerlingen die hier van houden erg leuk 

om te doen. Leerlingen die het minder vinden, werden minder 

gestimuleerd. De focus lag vooral op het instuderen en minder 

op het kennismaken met zang / musical.

Breakdance

nee 8 prima en leuk theaterdans

iets meer zang misschien? Was vooral dans. 8 zie boven breakdance

Nee 10 Knap gedaan in deze korte tijd om dit te bereiken. zang en dans musical 

Iets minder moeilijk liedje, dat we zelf iets kunnen bedenken. 9 De kinderen hebben ervan genoten! Breakdance

Geen 8 Leuke workshop. Leuke activiteiten voor de leerlingen. Breakdance

- 8 Was erg leuk Muziek

Misschien is het makkelijker als de workshop met 2 docenten 

gegeven wordt, indien mogelijk. Dan kunnen de kinderen die 

achteraan staan het net iets beter mee krijgen.

8 Prima workshop! Muziek
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Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 1
Toelichting cijfer: Workshop 2

Je moet wel goede keuzes maken aangaande de muziek. De 

groep is nl. erg divers en daar moet je de gulden middenweg in 

vinden.

8 Geen Muziek
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Mening leerlingen Wat was goed? Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 2

heel leuk Veel bewogen niet echt 9

super
Kinderen werden uitgedaagd uit hun comfortzone te 

komen
- 8

Erg leuk Enthousiasme van de danser - 9

geweldig
goede begeleider, deed het heel leuk met de kinderen, 

kinderen zijn hele tijd bezig.
- 10

meisjes vonden het leuker dan enkele jongens. lekker in beweging - 9

top materialen, goed op niveau meer variatie in ritme opdrachten 9

Leuk Opbouw: warming - up, dans, afsluitend spel - 10

ze hadden dit al vaker gedaan o.l.v. Milou; een 

aantal kinderen  hadden liever breakdance
veel beweging op vlotte muziek - 8

Leuk!! Gingen mee met de fantasie Mooie opbouw Tijd over invulling 10
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11

12
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Mening leerlingen Wat was goed? Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 2

Super!! 

De workshop werd met veel enthousiasme en humor 

gegeven. De kinderen kregen de ruimte om te oefenen 

en te leren, en ieder niveau was goed. 

- 9

erg leuk de opbouw, vriendelijke mensen minder moeilijk? 8

superleuk
Vlot, energieke leraar, positiviteit uitstralend, in korte 

tijd veel geleerd
Niet dat ik weet 8

Wel aardig. Minder leuk dan de eerste workshop. 

Een aantal leerlingen had gedacht meer te gaan 

zingen. 

Duidelijkheid, snelheid, variatie in de workshop.

Lastig heeft met interesse en smaak te 

maken. Misschien meer met zang doen en 

een ander lied kiezen....

7

Heeel leuk, moeilijk, grappig, cool. Leuk maar hij was niet altijd duidelijk genoeg. 

Er was tijd over dus wij hadden ook een 

langere dans kunnen leren. Het begin 

duurde te lang vonden de kinderen. 

9

Heel erg leuk!
Enthousiaste begeleider die het ook leuk brengt naar 

de leerlingen toe. 
Nee. 9

Leuk!
Dat iedereen een trommel had, laagdrempelig, voor 

elk kind goed te doen.

Ze moesten erg lang wachten voordat ze 

mochten trommelen.
7

Geweldig!
De docent bracht de workshop erg leuk. De inbreng 

van de kinderen werden meegenomen.
Geen. 8
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Mening leerlingen Wat was goed? Verbeterpunten?
Cijfer 

workshop 2

Geweldig. Dat de docent ieder kind in zijn waarde heeft gelaten.

Voor sommige kinderen was het wel erg veel 

lawaai, maar dat is moeilijk te ondervangen. 

(Haha!) Maar een paar special need 

kinderen schrokken nogal.

9
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Toelichting op het cijfer: Eindpresentie, mening lln. Eindpresentatie, mening lkr.
Totaal- 

cijfer

Hele goede begeleiding niet echt leuk rommelig 8

prima workshop
super. Ze vonden het superknap van alle 

kinderen die meededen.

Erg leuk. Ook erg leuk dat beide activiteiten uitgebeeld 

mochten worden. Voorheen werd alleen de laatste 

workshop gepresenteerd.

9

- Leuk
Jammer dat de dans en muziek optredens 2x hetzelfde 

deden
7

het was top sommige spannend maar overwegend leuk
erg goed van de leerlingen dat ze in zo'n korte tijd zoiets 

neer kunnen zetten. 
9

duidelijke enthousiaste uitleg leuk geweldig 9

met simpele oefeningen een schitterend optreden eng, maar wel erg leuk! mooie afsluiting van een leuke ochtend 9

Ik vond het wel jammer dat er bij de voorstelling 

twee keer hetzelfde liedje naar voren kwam 
Leuk, vooral de extra act van Andy Leuk, veel bereikt in korte tijd 9

- leuk altijd leuk 8

Zie bovenstaande

Mooi leuk. Gingen vanuit publiek mee met de 

optredens. Kwam ook door de keuze van de 

bekende muziek.

Ging mooi. Liep mooi door af en toe rustmomentje door 

de aankondigingen. Iedereen kon meedoen op zijn/haar 

eigen niveau waarbij niks raar gevonden werd.

10
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Toelichting op het cijfer: Eindpresentie, mening lln. Eindpresentatie, mening lkr.
Totaal- 

cijfer

Het was een ontzettende leuke workshops, waar de 

kinderen met enthousiasme aan deel hebben 

genomen. 

Leuk 

Erg leuk om de resultaten van de ochtend te zien en de 

kinderen ook een podium te geven om zichzelf te laten 

zien. 

8

Iedereen deed mee leuk sprak veel enthousiasme uit 8

zie boven
Superleuk om op te treden en op een podium 

te staan

Klasse.

In korte tijd kinderen enthousiast gemaakt en veel 

geleerd.

8

Het waren goede mensen.
Leuk maar ook spannend om op een podium te 

staan voor publiek iets te doen. 
Leuk. Gevarieerd. Zag er enthousiast, plezier uit. 8

De kinderen vonden het geweldig! Leuk, origineel.

Er zat veel tempo in. Leuk dat de groepen verschillende 

dingen deden. Zoals bij muziek hadden ze twee 

verschillende liedjes. 

9

Gewoon heel goed.
Leuk om te zien wat de anderen hebben 

gedaan.

Leuke eindpresentatie. Soms wel wat rommelig door het 

wisselen.
8

geen geweldig, spannend Super! 9

Erg leuk. Veel kinderen kenden de instrumenten 

niet.

Spannend, maar hier hadden ze hard voor 

geoefend.
Erg leuke afsluiting. 9
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Toelichting op het cijfer: Eindpresentie, mening lln. Eindpresentatie, mening lkr.
Totaal- 

cijfer

Deze docent heeft zoveel aan de kinderen te bieden 

en kan in korte tijd veel bereiken het de kinderen.

Leuk om zelf eens in de schijnwerpers op het 

podium te staan.
Deze verliep vlot. Prima. 8
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Toelichting cijfer Overige opmerkingen

zie boven

leuke actieve dag, die kinderen uitdaagt uit hun eigen 

veilige wereld te komen. Ze maken kennis met iets waar 

niet iedereen voor zou kiezen. 

Graag aangeven vantevoren dat de kinderen alleen drinken krijgen. Ben zelf gauw koeken gaan halen voor mijn 

klas. De hele ochtend dansen zonder iets te eten tot 12 uur is niet zo fijn.

Als je dit weet kunnen ze zelf iets meenemen. 

een hele gezellige, leerzame, actieve ochtend

mijn groep was door de ouders bij het theater afgezet en hadden dus hun schooltas met fruit/koek mee, die 

hadden dus wat te eten tijdens het drinken  maar de andere kinderen (van andere scholen) hadden dit niet 

allemaal. Drinken is dan wel weinig. Misschien zorgen voor een koekje of in de brief aangeven dat ze zelf fruit/koek 

mee moeten nemen.

kinderen waren enthousiast. Ook over elkaar.

Jammer dat er in de pauze geen koekje werd verstrekt. Kinderen lusten wel iets. 

Wij hadden zelf koekjes bij ons maar dat was ook weer vervelend naar andere scholen toe. 

een mooie manier voor kinderen om in aanraking te 

komen met theater en theatervormen. De kinderen 

vinden het wel jammer dat ze geen breakdance hadden.

alleen iets drinken op zo'n intensieve ochtend is wel weinig. (koekje?)

Misschien een klein koekje bij de ranja? 

Zie bovenstaande
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Toelichting cijfer Overige opmerkingen

Het was een zeer geslaagde ochtend, waar de kinderen 

van geleerd en genoten hebben. 

goed georganiseerd Laat kinderen zelf eten en drinken mee nemen

zie boven

Misschien is iets kleins te eten bij de ranja nog een tip. Kinderen zijn de hele ochtend fanatiek bezig. Of anders in 

de voorbereidingspapieren vermelden dat de kinderen zelf iets te eten (koek, fruit) mee moeten nemen voor in de 

pauze.

Leuk 

De kinderen hadden erge trek. Is het de volgende keer mogelijk dat ze iets te eten krijgen (tussendoortje) of in de 

uitnodiging noteren dat de leerlingen hun eigen eten van school/thuis mee kunnen nemen. Maar dat lijkt me niet 

handig met allemaal tassen. Als ik als leerkracht een rol met koekjes mee zou nemen vind ik dat niet echt leuk voor 

de andere kinderen en scholen (we hebben hier wel over na gedacht). 

Verder was het op en top goed georganiseerd. Voor herhaling. Hartelijk dank voor de goede organisatie. 

De kinderen vonden het erg leuk. 

Bij muziek ( trommels) was het jammer dat er boven een filmpje werd afgespeeld. Hierdoor gingen de kinderen 

naar het filmpje kijken en niet naar het optreden. Ook vond ik het filmpje niet geschikt. In de brief stond dat het tot 

12.00 duurde. Het was al om 11.40 afgelopen. Dit is voor de ouders die rijden niet handig. 

Leuke workshops. Goede begeleiding. Goed 

georganiseerd.

prima Er waren kinderen die honger hadden en geen eten bij zich hadden. Evt een koekje oid?

Leuke vorm van afsluiten. Ook leuk dat elke groep alles 

mocht laten zien.
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Toelichting cijfer Overige opmerkingen

Het was prima.
Twee jaar terug hadden wij ook een mooie combi: drie muziek disciplines vormden bij de eindpresentatie één act. 

Geweldig.
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