
Info op tijd? Lesbrief Sonnevanck gebruikt? Reacties leerlingen? Mening leerkracht over de voorstelling

1 ja
ja, alleen de film en het gesprek gevoerd. Leuke 

reacties

leuk, soms een beetje eng/spannend, grappig, 

zielig dat scharenhand de schuld kreeg.
Goede verhaallijn

2 ja zeker

Ik heb de les nog niet gebruikt, maar ben van plan 

hem nog wel te gaan inzetten bij de 

maandafsluiting.

Leuk!

De voorstelling was erg leuk en leerzaam. Top gedaan! 

Enige wat ik jammer vond is dat je aan de zijkant achter 

het podium kon kijken, dus daar kon je door worden 

afgeleid.

3

Ja, een week 

voorafgaand 

aan de 

voorstelling. 

Ja. Prima uit te voeren en voldoende 

ondersteuning door DVD en handleiding. 
Erg positief. Cijfer 8,5. Prima voorstelling. Zelf ook genoten!

4 Ja zeker

vooraf kort de inhoud van voorstelling besproken, 

achteraf een nagesprek gehouden over emoties, 

gebeurtenissen etc. En de week erop dramales 

over les 1

Ze vonden het spannend en konden goed 

emoties herkennen. 

Brengt een goed gesprek op gang in de groep. Er werd 

van alles geobserveerd en ervaren. Ook vonden ze het 

moeilijk in te schatten of Edward nou opzettelijk of per 

ongeluk jutte had neergestoken. 

5 Ja Ja

Ze vonden de voorstelling erg goed gespeeld 

met spannende verrassingsmomenten. Er zat 

veel afwisseling in de voorstelling.

Ja! In de voorbereiding bleek al dat het met name over 

vooroordelen ging en dat werd in de voorstelling 

duidelijk zichtbaar en herkenbaar.

6 ja ja Ze vonden de voorstelling erg leuk Ik vond het een geweldige voorstelling

7 ja ja Leerlingen waren erg enthousiast Ja, het was erg leuk (en tevens leerzaam), mooi decor 
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Tijdsduur Voldoende educatieve waarde? Cijfer Overige opmerkingen (eventueel)

eerder te kort dan te lang. ja, je moet iemand niet beschuldigen op uiterlijk 9

prima. (niet langer ivm korte 

spanningsboog van een aantal 

leerlingen)

zeker! Ook over gehad in de klas na de tijd. 9

vervelend dat er scholen zijn waar de kinderen niet stil van 

zijn. Ik heb me echt wel geërgerd aan gekletst, bewegingen 

etc. Ook moesten er leerlingen naar de wc, maar de regels 

zijn toch duidelijk, dat kan niet in een theater als de show 

bezig is. 

Goed. 1 uur en 7 minuten. (Is 

ook wel de max.)

Ja. Begrippen als vooroordelen, verdraagzaamheid, vertrouwen. Prima 

op niveau.
9

Lang genoeg.

Ja elementen als emoties, gevoelens, gespeelde situaties naar 

hedendaagse praktijk brengen en omschrijven kwamen nadien goed naar 

voren en konden gemakkelijk met een voorbeeld uit de voorstelling 

uitgelegd worden.

8

Prima! Een uur zoals 

aangekondigd.

Absoluut! Een duidelijke boodschap hoe je met vreemdelingen zou 

moeten omgaan.
9

Een prachtige combinatie van toneel en muziek met een 

duidelijke boodschap.

Prima. Ja, het gaat over een groot matschappelijk probleem: vooroordelen. 9 n.v.t.

prima
Een culturele voorstelling hoeft voor mij niet altijd educatieve waarde te 

hebben maar deze had dat zeker 
9
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