
Info tijdig? Reacties kinderen Wat was jouw mening over de voorstelling?

1 Ja Ze vonden het leuk
Voor groep 3 is het best pittig om de verhaallijn te volgen. Ik zou deze voorstelling eerder 

voor bijv groep 4-5 inplannen.

2 ja eng maar wel grappig

voor een aantal kinderen wel af en toe eng (vooral de kist  waaruit de mummie kwam en 

toen de mummie door de zaal ging ), maar verder zat het verhaal goed in elkaar. grappig 

en de kinderen verveelden zich geen moment, 

Wat een mooie zangstem van goos!

in het begin wel een aantal scheldwoorden die ik niet zo nodig vond.

3 ja

De kinderen vonden de voorstelling over het 

algemeen wel leuk maar er waren er ook een 

aantal bij die het spannend vonden. 2 kinderen 

vonden het zelfs eng en waren tijdens de 

voorstelling bang en wilden niet verder kijken.

Ik vond deze voorstelling niet helemaal geschikt voor kinderen van groep 3. 

Het verhaal was spannend en er werden veel moeilijke termen gebruikt.

Af en toe nogal grof taalgebruik.

4 ja erg leuk, het begin was wel erg spannend
De voorstelling was voor sommige leerlingen iets te spannend. Ik denk dat de vorostelling 

voor groep 5 ook erg leuk was geweest. 

5 ja Enthousiast en wel heel erg spannend.

Vond de voorstelling erg goed , maar voor groep 3 te moeilijk / ingewikkeld.

Voorstelling is volgens mij voor 8+. Daar ook zeer geschikt voor. Leerlingen gr. 3 zijn 

momenteel 5 en 6 jaar oud. Verhaallijn lastig (te snel) te volgen.
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Tijdsduur? Periode voorstelling?
Had de voorstelling (voldoende) 

educatieve waarde?
Cijfer Reden voor dit cijfer?

Voldoende; het moet vooral niet 

langer duren. 
Dit sloot mooi aan op de KBW.

Sluit aan bij de boeken van Dummie de 

Mummie. 
7

De voorstelling zelf is prima, maar niet 

helemaal geschikt voor deze leeftijdsgroep.

precies goed.

ja . in het teken van de 

Kinderboekenweek hoort eng er 

helemaal bij1

ja. leren hoe gedraag je je in een theater, 

luisteren, ..
8 knap gedaan! 

Ik vond het te lang duren. De 

concentratie opbrengen was voor 

een aantal kinderen moeilijk.

Het onderwerp van de 

voorstelling paste uitstekend bij 

het thema van dit moment, de 

Kinderboekenweek, Griezelen.  

Maar voor een aantal kinderen 

was het iets te eng.

Matig 6
Ik vond het niet echt geschikt voor groep 3, 

meer voor oudere kinderen.

prima
Erg leuk in de 

kinderboekenweek! 

Het is erg belangrijk dat de kinderen kennis 

maken met het theater. Dit was daar een 

mooie voorstelling voor. 

7
Leerlingen waren aan de jonge kant voor de 

voorstelling

Voor gr. 3 behoorlijk lang. Wel te 

doen.

Zeker geschikt. Voorstelling 

paste goed bij het 

Kinderboekenweek thema.

Voor hogere groepen zeker. Voor gr. 3 

enigszins. Cultuur/geschiedenis , Egypte , 

scarabee , mummies etc.

7

Als deze voorstelling voor en oudere groep 

leerlingen gespeeld zou zijn zou ik zeker een 9 

hebben gegeven. 
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Tips voor de CCV? Eventuele andere vragen / opmerkingen

In het verleden hadden we de voorstelling over drie hamsters. Zij speelden 

verschillende rollen en gedragstypen. 

Het zou wenselijk zijn dat elke school/begeleider goed op de hoogte is van de vaste zitplekken. 

Bij binnenkomst zat een school op onze plek. 

-

De ouders die mee waren gekomen verbaasden zich over het taalgebruik welke gebruikt werd. 

Er werden scheldwoorden en grof taalgebruikt gebruikt. Zij vonden dit niet kunnen omdat ze 

juist probeerden dit thuis te vermijden. Ik ben het helemaal met hen eens, was mij ook op 

gevallen.  Kinderen hadden het er later in de klas ook over, dus dit was wel blijven "hangen". 

Praktisch gezien is het erg prettig als je met de gehele combinatiegroep zou 

mogen komen. Het is te duur om een invaller te regelen voor 1,5 uur 

voorstelling. NIet alle scholen hebben mensen over die de groep tijdelijk over 

kunnen nemmen. 

Eigenlijk altijd leuke voorstellingen. Rekening houden met leeftijd (zie 

bovenstaande) 
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