
Info op tijd?

Heb je de lesbrief 

gebruikt bij de 

voorbereiding?

Hoe waren de reacties van de kinderen op de 

voorstelling?
Wat was jouw mening over de voorstelling? Tijdsduur?

1 Ja Alleen de voorbereiding. Zeer enthousiast. Leuke voorstelling met veel verschillende effecten. Prima. 

2 ja

ja, maar niet alles gedaan. 

Wel goed voorbereid, 

zodat de kinderen wat 

meer over de inhoud en 

de vorm wisten.

De kinderen waren enthousiast. Vooral de 

grappige stukjes. De lijn van het verhaal konden 

ze niet precies navertellen.

Het was een leuke originele voorstelling. De verhaallijn was wat moeilijk te 

volgen. Soms wat chaotisch. Toch bleven de kinderen wel geboeid door de 

onverwachte creatieve dingen. Goed aan hun koppies te zien.

De kinderen waren de hele tijd (zo'n 50 minuten) 

geboeid, omdat er van alles gebeurde. 

3 Jazeker Ja De kinderen waren betrokken enthousiast 
Ja, de voorstelling heeft de kinderen op een hoger plan gebracht. Mooie 

technieken, mooie verhaal en goede uitleg. Goede organisatie . 
Prima , het verhaal hield de kinderen betrokken 

4 Jazeker Ja De kinderen waren betrokken enthousiast 
Ja, de voorstelling heeft de kinderen op een hoger plan gebracht. Mooie 

technieken, mooie verhaal en goede uitleg. Goede organisatie . 
Prima , het verhaal hield de kinderen betrokken 

5 ja wel delen eruit
heel positief. De kinderen waren erg 

enthousiast

Mooie voorstelling. Goed opgezet, goede betrokkenheid van de leerlingen. 

Verrassend.
prima

6 Ja. Nee.
Heel positief! Sommigen vonden het wel een 

beetje spannend.....

Wij vonden het geweldig! We hadden er niet zo'n duidelijke voorstelling bij, 

maar je werd echt meegenomen in het verhaal. Fijn dat het zo intiem was 

in de tent!
Prima!

7 ja ja Ge-wel-dig Superleuke voorstelling. Boeiend tot de laatste minuut prima

8 ja ja Heel enthousiaste reacties Mooie  voorstelling waarbij de kindere  op een hoger level werden getild. Precies lang genoeg

9 Ja Ja
De kinderen waren erg enthousiast over de 

voorstelling en vonden het erg leuk

Ik vond de voorstelling super mooi. Zo anders dan anders in de tent. Ik heb 

er zelf ook echt van genoten.
Prima
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10 Ja Ja, deels Enthousiast

De leerlingen waren enthousiast en het was geslaagd. Het was een mooie 

voorstelling maar het onderwerp was best heftig. Ook vond een aantal 

leerlingen het eng om in het donker in de tent te zitten. 

Prima

11 ja nee Erg leuk, ze waren erg verwonderd.
Leuk opgezet, mooi met de licht en schaduw effecten. Goed verhaal soms 

wel wat warrig. 
net genoeg, was net niet te lang.

12 ja was prima ja
heel enthousiast, ze vonden het knap hoe de 

spelers het deden
Geweldige voorstelling, keer wat anders. Knap gedaan.

prima, een aantal kinderen vond het iets te lang. 

Merendeel kon het goed volhouden
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Periode geschikt? Voldoende ducatieve waarde? Cijfer Reden voor dit cijfer? Tips voor voorstellingen?
Eventuele andere vragen / 

opmerkingen

Ja hoor. Prima 8
Prima voorstelling voor groep 3. Er 

was veel te zien en te horen. 

In het verleden was er een voorstelling met 3 hamsters. De 

kinderen zaten er in een ring om heen. Deze voorstelling zou 

ik best nog wel eens in Haaksbergen willen zien. 

Ook deze voorstelling is zeker voor herhaling vatbaar. 

Fijn dat de groepen niet zo groot 

waren. Iedereen kon het goed zien 

en was betrokken. Ook was er geen 

chaos bij de jassen. 

prima

Het ging over vriendschap, doodgaan van een 

geliefde opa en vader (die later bleek niet dood te 

zijn) De educatieve waarde was voldoende. 

7

Eigenlijk kun je het antwoord al 

hierboven vinden. Een 8 voor 

originaliteit, maar de kinderen 

hebben de strekking van het 

verhaal niet helemaal begrepen.

Zeker niet langer dan 50 minuten voor groep 3.

We moesten op tijd zijn, en dat 

waren we, maar hebben vervolgens 

25 minuten moeten wachten. Een 

minpuntje.

Ja Ja 8 Zie hierboven 

Ja Ja 8 Zie hierboven 

ja, prima ja 9 zie boven, mening

Ja prima.

Ja, over de sterren, noorderlicht. Er kwamen 

moeilijke woorden in voor die toegelicht werden. 

Ook kwamen er verschillende emoties in voor. 

Goeie aansluiting bij deze leeftijd

9
Zowel de kinderen als wij hebben 

genoten!

Prima

Ja. Op een andere manier naar een voorstelling 

kijken. We zaten met 75 kinderen in een tent. En 

dat ging prima. Er was telkens iets anders om naar 

te kijken. Wat een afwisseling.

10 Niets aan toe te voegen

Vrij rustige periode in 

het schooljaar, 

daarom prettig.

Zeer zeker!

Er zijn verschillende onderwerpen aan bod 

gekomen die heel goed beleefd werden.

9
Een voorstelling die de kinderen 

niet gauw vergeten.
ik zou deze heren zeker weer boeken als ze met een nieuwe 

voorstelling komen.

De kinderen en ik hebben een fijne 

voorstelling gehad waar je de hele 

dag nog van kunt genieten.

Perfecte periode Ja 9

Ik vond het heel afwisselend met 

muziek en schaduwspel. Ook echt 

leuk dat we in een tent zaten

Ik had vooraf niet begrepen dat de voorstelling zo lang zou 

duren. Dit er duidelijk bij vermelden is handig. Nu waren we 

eigenlijk te laat terug op school. Dit omdat wij om 2 uur 

uitgaan.
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Prima Ja 7

Enthousiasme van de leerlingen, 

wel heftig onderwerp en de setting 

(donker).

Ik had hem meer voor 

de zomer vakantie 

gedaan of begin 

september. Nu is het 

al herfst en daar vond 

ik de zee, boot en 

vuurtoren niet bij 

passen.

Vond het een mooie voorstelling maar heel 

educatief was het niet.
7

Niet heel educatief, kinderen 

vonden het lang duren, het was erg 

warm binnen, de zitplaatsen waren 

krap en moeilijk vol te houden.

ja

ja, er kwam na de voorstelling van alles los. Over 

iemand missen/dood, maar ook over 

schimmenspel, vuurtorens.

9
orgineel, goede spelers, 

afwisseling.

1 kind uit de groep had slecht 

geslapen naar aanleiding van de 

voorstelling. En dan vooral angstig 

voor de dood


