
Evaluatie project 'Zien en Doen' 2018-2019

Hoe tevreden was je over het bezoek 

aan de kunstzaal?

Tijdsduur 

kunstzaal?

Wat vonden de leerlingen van het 

bezoek aan de kunstzaal?

Cijfer 

kunstzaal
Eventuele opmerkingen of suggesties? Hoe tevreden was je over de workshop?

1

Erg tevreden , de dames hebben de 

opdracht weer op een mooie manier 

weten in te leiden. Met elf kinderen 

was het ook prima om de kunstwerken 

te bekijken. 

Tijd was prima
Leuk, leren op een andere manier kijken 

naar kust
10

Erg tevreden, compliment aan de dames die 

ieder jaar weer een creatieve, aansluitende 

opdracht weten te bedenken die aanslaat bij de 

kinderen zodat ze er vol enthousiasme mee aan 

het werk gaan. 

2 altijd leuk prima
enthousiast en verwonderd over wat je 

allemaal ziet in een schilderij.
9 super enthousiast

3

tevreden, uitleg was helder en 

iedereen kreeg vrijheid om goed rond 

te kijken

prima, moet niet 

langer duren

leuk, anders (leuker) dan ze gedacht 

hadden
9 zeer tevreden

4
Het was een leuke ervaring voor de 

kinderen, we werden fijn ontvangen. 

Tijdsduur is 

voldoende.

Interessant, vooral de opdrachten en het 

natekenen van een schilderij werd vol 

overgave gedaan

8

De kinderen zijn druk geweest met een opdrachten, wordt 

hier nog iets mee gedaan? Misschien even op terugkomen 

bij de afronding. Ook werd gezegd dat de tekening nodig 

was voor de workshop. Daar moesten de kinderen echter 

een voorwerp kiezen.

Erg leuk, Caroline en Ludmilla helpen de kinderen 

op een fijne manier.

5 Heel tevreden Precies goed Leuk en leerzaam 8 Super

6
Heel tevreden. De kinderen deden 

enthousiast mee.
Prima.

De meeste leerlingen vonden het leuk. 

Een aantal wat minder, maar die vinden 

kunst niet leuk zeggen ze. 

10 Heel tevreden.

7
Tevreden, ieder jaar weer warm 

welkom
Prima Leuk, leerzaam 9 Heel tevreden

8
Zeer tevreden. Interessante 

kunstwerken en goede begeleiding. 

Prima. Kort maar 

krachtig

Zeer interessant, ze hadden nog wel 

even willen blijven. 
10

Zeer tevreden. Geweldige opdracht weer en 

mooie locatie. 
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Hoe tevreden was je over het bezoek 

aan de kunstzaal?

Tijdsduur 

kunstzaal?

Wat vonden de leerlingen van het 

bezoek aan de kunstzaal?

Cijfer 

kunstzaal
Eventuele opmerkingen of suggesties? Hoe tevreden was je over de workshop?

9 Tevreden Prima Wisselend 8 Zeer tevreden

gemiddeld cijfer kunstzaal: 9,0
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Tijdsduur workshop?
Wat vonden de leerlingen 

van de workshop?

Wat vond je van de begeleiding bij de 

workshop?

Cijfer 

workshop
Eventuele opmerkingen of suggesties?

Prima 
Leuk, waren enthousiast en 

gemotiveerd

Erg goed, de dames weten ook een goede 

instructie te geven
10

Fijn dat er rekening wordt gehouden met de wensen die we als school aangeven qua moment en 

dat we daar ook op ingepland worden. Ik vind dit als leerkracht één van de leukste activiteiten. 

prima erg leuk. ook erg enthousiast   Prima 9 elk jaar een feestje om te gaan met de groep.

prima, lang genoeg leuk! heel goed 9 fijn dat kinderen de ruimte kregen, ook kinderen die graag alleen willen werken.

precies goed
leuk, ze waren erg 

enthousiast
goede begeleiding 8 Zorg voor kinderen die eerder klaar zijn voor een uitloopopdracht, nu moeten ze te lang wachten.

Goed Erg enthousiast Top 9

Enorm tevreden over jullie project! Jullie enthousiasme inspireert en werkt aanstekelijk. Projecten 

zitten altijd erg mooi in elkaar. Fijn!

Kleine tip, zeker niet bedoeld als kritiek, want ben zeer enthousiast over de begeleiding vanuit 

jullie. 

Kijk uit met het maken van complimenten/ tips klassikaal. Er werd klassikaal begonnen met een 

compliment, daarna een tip, waardoor je zag dat leerlingen niet snapten of ze het nou juist goed 

hadden gedaan of niet goed.

Ik probeer tips zoveel mogelijk individueel te geven en complimenten klassikaal.

Ga zo door!!!  

Prima. Super leuk!
Goed. Voor een grote groep is het wel fijn om 

een paar extra handen te hebben.
10 Geen bijzonderheden.

Wel lang, maar zeker de 

moeite waard
Erg enthousiast. Fijn, goed 9

Kan het tijdstip in het jaar veranderd worden?  Ik vind het vroeg in het jaar (net begonnen met de 

groep).

Normaal krap aan, maar voor 

mijn groep perfect. We 

hadden ruim tijd over voor 

de nabespreking. 

Erg enthousiast. 

Gemotiveerd om op deze 

manier te werken.

Super! Mooi dat kinderen echt zichzelf mogen 

zijn en ze op hun niveau begeleid worden. 
10
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9

Tijdsduur workshop?
Wat vonden de leerlingen 

van de workshop?

Wat vond je van de begeleiding bij de 

workshop?

Cijfer 

workshop
Eventuele opmerkingen of suggesties?

Goed Erg leuk
Super, de dames doen het erg goed en tillen 

de kinderen naar een hoger niveau.
9 Geen

gemiddeld cijfer workshop: 9,2



Evaluatie project 'Zien en Doen' 2018-2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Welke / hoeveel educatieve waarde 

heeft het project Zien en Doen volgens 

jou?

Was de informatie die 

je vooraf kreeg 

voldoende?

Info tijdig?
Is de periode waarin Zien en Doen gehouden wordt goed 

qua planning?
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen

Veel, leerlingen leren op een andere 

manier naar kunst kijken. 

Prima, website 

besproken met de 

kinderen. 

Ja Ja

leren kijken ja ja prima

veel ja ja ja

Kinderen leren hoe je naar kunst kunt 

kijken

Ja, de begeleiding gaf 

de kinderen informatie.
ja Ja, er staat nog niet veel anders in de planning

Veel Ja Ja Prima

Leerlingen leren in verschillende opzichten 

naar kunst kijken. 
Ja Ja

Ja, prima. Eerste weken van het schooljaar is het juist fijn om 

een uitstapje te hebben met de groep. Thema 'vriendschap' 

kwam nu ook mooi uit, omdat leerlingen moesten samen 

werken. 

Kunst onder de aandacht brengen Ja Ja Liever later in het jaar

Veel! Ik vind de manier waarop kinderen 

kunstbeschouwen en daarna maken 

geweldig. Van mij mocht dit project wel 

elkaar jaar, voor elke groep!

Ja Ja Ja

De tijdsplanning is wel ergens niet helemaal goed gegaan. Eerst dachten 

wij dat ze zelf iets niet goed hadden ingevuld, maar mijn collega bleek 

'dezelfde fout' gemaakt te hebben, zonder overleg met mij. Dat is in onze 

ogen iets te toevallig, dus denk toch dat er ergens bij de opgave niet 

helemaal goed is doorgegeven. Maar het kwam uiteindelijk allemaal goed, 

dus geen groot probleem. 
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9

Welke / hoeveel educatieve waarde 

heeft het project Zien en Doen volgens 

jou?

Was de informatie die 

je vooraf kreeg 

voldoende?

Info tijdig?
Is de periode waarin Zien en Doen gehouden wordt goed 

qua planning?
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen

Ik vind het een mooie manier om kinderen 

met kunst in aanmerking te laten komen.
Ja prima

ja, maar 

tussen de 

tijd om je op 

te geven en 

de eerste 

workshop 

zat erg 

weinig 

ruimte.

Ja Geen.


