
Evaluatie 2018-2019 voorstelling 'Eng?!'  voor groepen 1-2

Info tijdig 

ontvangen?
Heb je de lesbrief gebruikt?

Hoe waren de reacties van de kinderen op de 

voorstelling?
Wat was jouw mening over de voorstelling?

1 Ja
Alleen het lied Waren voor een groot deel geboeid. Tot ongeveer het 

laatste kwartier van de voorstelling.

Er was genoeg te zien, maar qua taalgebruik was het soms te moeilijk. Daardoor 

verslapte op een gegeven moment de aandacht. En de kleuters snapten niet wat nou 

precies de strekking was van het verhaal.

2
ja, was netjes 

op tijd
nee, hebben we niet gebruikt de kinderen hebben de voorstelling als erg leuk ervaren leuk, duidelijk

3 Ja
Nee, dit thema sloot nu niet aan bij ons thema 

Nederland
Waren enthousiast

De acteurs waren heel enthousiast en gingen leuk op de kinderen in.

Er was interactie.

De poppen boeiden.

Taalgebruik was passend, soms wat moeilijk te volgen.

4 Ja, fijn 

Ja, ik heb het introductiestukje over de voorstelling in 

eigen woorden voorgelezen aan de kinderen zodat ze 

een beetje konden verwachten waar de voorstelling 

over gaat. 

Leuk! Ze waren erg enthousiast en vonden het super om te 

vertellen dat ze het echt niet eng vonden hoor haha. 

Het was een fijne voorstelling om naar te kijken. Vooral het gebruik van de poppen 

maakte het voor de kinderen erg boeiend om naar te kijken. Misschien had er iets meer 

interactie met de kinderen kunnen zijn. Ook de stukken dat er alleen iets verteld werd 

was soms net iets te lang voor de kinderen. 

5
ja, keurig op 

tijd.

Van de lesbrief hebben wij een aantal kringactiviteiten, 

Zang,  dans  en  een beeldende opdracht gedaan.
Alle kinderen waren enthousiast

Min of meer. Er zaten zeer goede momenten in. Ook vond ik dat het niet altijd erg 

professioneel was. 

6 ja nee erg enthousiast. paar leerlingen vonden het wel wat eng
mooie voorstelling. Toen ik de tekst las en het plaatje zag dacht ik eerst dat hij misschien 

te spannend zou zijn voor de allerkleinsten, maar dit viel erg mee.

7 ja beetje goed, enthousiast voorstelling met een verhaal erachter, met weinig veel gedaan, geslaagde voorstelling

8 Jazeker

Nee, paste helaas niet in thema waarmee we aan het 

werk waren. Ik heb hem wel bewaard om in te zetten 

bij het thema "Herfst"

Enthousiast, ze vonden het grappig Leuke voorstelling. Mooi poppenspel, liedjes, humor
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Wat vond je van de 

tijdsduur?

Had de voorstelling (voldoende) 

educatieve waarde?
Cijfer Waarom gaf je dit cijfer?

Heb je nog tips / ideeën voor 

voorstellingen in de toekomst?

Ruimte voor eventuele andere dingen die je met ons wilt 

delen over deze voorstelling

Te lang, maar zie 

hierboven.

Lesbrief meer dan de voorstelling, zie 

hierboven.
7 Zie hierboven. Heb ik zo niet.  

Het is leuk om met de leerlingen naar de Kappen te gaan 

voor een voorstelling. Bedankt!

prima, sommige kinderen 

vonden het te kort duren

er zaten nog wel wat lastige woorden 

tussen. 
7

goede gespeeld gingen leuk in op de 

kinderen, was prima qua tijd en verhaal

sommige woorden toch weglaten. 

kindertaal gebruiken.

jammer dat we niet in de grote zaal konden zitten daar 

waren de kinderen wel teleurgesteld over. 

Prima.

40 min was lang genoeg.

Voldoende.

In de klas nog in gegaan op het begrip “eng”

En het feit dat iedereen dat anders ervaart.

8

Het thema spreekt aan, enthousiaste 

spelers, een vlot lopend afwisselend 

verhaal

Ik vond het achteraf wel knus dat het in de kleine zaal 

opgevoerd werd, met niet al te veel kinderen tegelijk.

prima zo 
De voorstelling vond ik qua woordenschat 

soms net iets te pittig voor de kinderen. 
7

Zie ook bovenstaande toelichtingen. De 

voorstelling had mooie punten maar had 

ook punten ter verbetering. 

nee. 

45 minuten is een prima 

tijd

Ik betwijfel of de kinderen de boodschap 

begrepen hebben.
7 De enthousiaste reacties van de kinderen

prima

ja, iedereen is anders. mooi thema vlak voor 

de Kinderboekenweek met als thema 

vriendschap.

7

Wij moesten in de gymzaal op de grond 

zitten, i.p.v. in de grote zaal. Dit is met 

kleuters niet zo handig.

prima dat beschreef ik hierboven 8

Leuke voorstelling, lokt veel reacties uit 

dan is het bij jongere kinderen toch lastiger 

inspelen op hoe je weer rust krijgt.

zie hierboven

Goed

Ja. alleen al het feit dat lln. kennismaken 

met theater (en toneel/poppenspel) vind ik 

een educatieve waarde. ik weet niet of de 

lln. de moraal van het verhaal goed gesnapt 

hebben. was wat moeilijk.

8 Gebaseerd op bovenstaande antwoorden

Gemiddeld cijfer: 7,4


