
Rondleiding en uitleg kunstzaal Tijdsduur kunstzaal Mening leerlingen?
Cijfer 

kunstzaal
Evt. opmerkingen

1
Zeer tevreden. Er hingen fascinerede kunstwerken en 

de kinderen bleven er naar kijken. 
Precies goed! 

Ze waren super enthousiast en nieuwsgierig 

naar wat er komen ging bij de workshop.
8

De kinderen waren erg nieuwsgierig naar 

de kunstenares zelf. Misschien is het leuk 

hier de volgende keer ook echt contact 

mee te hebben. (Skype/ Facetime o.i.d.)

2
Tevreden, geweldig op welke manier de kinderen 

bezig zijn met kunst!
Prima Ze waren enthousiast! 8

Het filmpje was een mooie toevoeging, 

jammer dat het nauwelijks te verstaan 

was. 

3 erg  leuk prima leuk, ze waren enthousiast 8

4 meer dan tevreden prima
Ze waren erg onder de indruk. Goede uitleg. 

Werkvorm vonden ze erg prettig
9 Weer erg leuk onderwerp
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Hoe tevreden was je over de workshop? Tijdsduur workshop Mening lln. workshop Begeleiding bij workshops

Zeer tevreden. Heerlijke ontspannen werksfeer. 

Het werd goed begeleid door Ludmilla en 

Caroline. Wat zeker leuk was, is dat we werden 

gefilmd en geinterviewd door RTV Sternet. 

Prima. 

Super leuk! Ze konden hun 

creativiteit volledig in hun werkstuk 

kwijt.

Top! Ludmilla en Caroline hielpen daar waar nodig en 

behandelden de leerlingen als echt kunstenaars.

Zeer tevreden

Een aantal kinderen waren echt 

wel eerder klaar, maar de 

meerderheid had deze tijd wel 

nodig. Dus prima. 

Ze waren enthousiast. 
Erg goed, jullie kunnen kinderen altijd goed verder 

helpen met ideeën. 

ook leuk

prima, voor sommigen te lang, 

voor anderen te kort. Moet niet 

langer zijn.

leuk Heel goed, inspelend op de kinderen en hun ideeen.

Was prima, zoals altijd super enthousiast en 

betrokken.

Voor onze groep aan de lange 

kant.

Opstarten vonden ze in eerste 

instantie wat lastig. Waarschijnlijk 

ook omdat het een individuele 

opdracht was. Daarna verliep het 

goed. Afsluiting konden de lln het 

jammer genoeg niet opbrengen om 

de aandacht er bij te houden. Dit 

zegt iets over de lln en hebben we 

het in de groep al over gehad.

Super
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Cijfer 

workshop:
Eventuele opmerkingen of suggesties? Educatieve waarde?

9

Het zou leuk zijn dat we bericht krijgen van RTV Sternet/ ICC over 

waar en wanneer we het filmpje weer kunnen zien. We zijn er erg 

benieuwd naar. 

Zeker belangrijk om te blijven doen! Zo kunnen kinderen hun talenten blijven 

ontwikkelen.

9

Veel kinderen vonden het toch niet prettig zulke vieze handen te 

hebben. Het wassen was geen probleem, alleen was er geen zeep en 

nauwelijks handdoekjes. Wellicht iets om de volgende keer rekening 

mee te houden?

Veel! Kinderen komen bij ons wel in aanraking met Kunst, maar niet op de 

manier zoals deze bij Zien en Doen wordt aangeboden, met het bekijken van 

kunst in een kunstzaal, daarna zelf kunst maken en dat deze daarna ook 

geëxposeerd worden! Gaaf! 

8 - Leuk om eens wat anders te doen

9 Ga zo door!! Kinderen gaan op een andere wijze naar kunst kijken, toegankelijker.
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Info vooraf voldoende? Info op tijd ontvangen?
Is de periode waarin Zien en Doen 

gehouden wordt goed qua planning?
Eventuele overige opmerkingen?

Ruim voldoende. Jazeker. Ja hoor. Leuk project! Volgend jaar weer! 

Zekers! Fijn ook dat de extra 

informatie (locatie verplaatsing) 

tijdig werd gemaild!

Absoluut. Ja, voor ons wel

prima ja ja

Prima Ja prima, heel fijn begin schooljaar
Super initiatief en meerwaarde en dat jullie hier 

nog lang mee doorgaan!!
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