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Info tijdig 

ontvangen?
Heb je gebruik gemaakt van de lesbrief? Wijze van voorbereiden

Wat vonden de leerlingen van de 

voorstelling?

1 ja nee verhaal (inhoud) voorgelezen, voorproefje laten zien Ze vonden het geweldig! Super enthousiast.

2 Ja Nee We hebben het filmpje laten zien. Enthousiast 

3 Ja

Ja, de lesbrief hebben wij voor de voorstelling 

uitgevoerd. De les achteraf gaan wij aankomende week 

nog uitvoeren wanneer ook groep 7 naar de voorstelling 

is geweest. Er stonden mooie activiteiten in de lesbrief. 

Ik heb met de leerling doorgesproken waar de voorstelling 

over zou gaan. Aantal lesactiviteiten uit de lesbrief en een 

aantal afspraken voor in het theater besproken. 

De leerlingen waren erg enthousiast over de 

voorstelling.

4 ja prima nog niet
informatie op de website van dobo samen bekeken + 

filmpje.

Super enthousiast. Ze vonden het erg leuk dat 

ze mee mochten denken in het toneelstuk.

5 Ja Nee, geen tijd (cito) Ik heb er over verteld Positief

6 Ja Ja, als voorbereiding op de voorstelling Door de lesbrief te gebruiken Zeer enthousiast!

7 Ja. Ik heb hem kort bekeken. 

We hebben gekeken naar de informatie over de 

voorstelling, we hebben het promofilmpje van de twee 

spelers bekeken. 

Erg leuk, ook tijdens de voorstelling lagen ze in 

de deuk. 

8 Ja.
Nog niet. Heb deze al wel bekeken en ga deze morgen 

gebruiken. 

Niet inhoudelijk. Wel de theaterregels vooraf 

doorgenomen. 

Leerlingen waren erg enthousiast, mede door 

de humor (typetjes) en de interactie met het 

publiek. 

9 Ja Nog niet
Klein filmpje laten zien en besproken wat ze konden 

verwachten. Gewenste gedrag besproken

Ze vonden het een ontzettend leuke, grappige 

voorstelling met veel interactie

10 ja ja, we hebben het verhaal afgemaakt van Carla, erg leuk!
Ik heb alleen gezegd dat het een detective zou zijn en het 

juist spannend gehouden.

Positief, alleen hadden we wel wat ergernis 

van leerlingen van andere scholen

11 Ja
Ja alleen helaas niet toegekomen aan de lessen. 

Waarschijnlijk gaan we deze nog doen!
Het thema met ze besproken. Goed, erg enthousiast!!

12 Ja
Ja, een aantal vragen uit de vooroordelendiscussie zijn 

achteraf gebruikt. 

Het stukje 'over de voorstelling' is voorgelezen. Daarnaast 

zijn de regels die gelden in het theater besproken.
De leerlingen waren erg enthousiast. 
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Wat vond jij zelf van de voorstelling? Tijdsduur? Educatieve waarde?

Erg goed! Precies goed

Een voorstelling mag toch ook gewoon genieten zijn.. maar 

ze moesten goed luisteren naar het verhoor van de 

verdachten. (begrijpend luisteren)

Erg leuk! Prima, niks op aan te merken.
Ja, de kinderen hebben geholpen met het oplossen van de 

zaak. 

Ik vond het een geslaagde voorstelling. Mijn verwachtingen 

waren hoog door de reacties die op de site te lezen waren, 

maar deze zijn helemaal nagekomen. De interactie met de 

kinderen deden ze heel goed en ze wisten perfect hoe ze de 

aandacht weer terug moesten krijgen nadat ze de kinderen mee 

hadden laten doen in het spel. 

Lengte was helemaal prima. Misschien de volgende 

keer de voorstelling een kwartier eerder laten 

beginnen (half 11). Dan zijn we ook om 12 uur weer 

terug om school. De voorstelling was nu 10 voor / 5 

voor 12 afgelopen. 

De kinderen zijn meer te weten gekomen over hoe een zaak 

wordt opgelost en wat rechercheurs doen. Echt een 

educatieve waarde had het misschien niet, maar de 

leerlingen hebben wel weer een mooie cultuur ervaring 

gehad. Ze zijn enthousiast over een voorstelling, hebben 

een positieve ervaring in het theater beleeft. Dit culturele 

aspect heeft ook een grote waarde. 

Geweldig! Heel interactief! Ik heb me bescheurd! Prima
Ja, als het gaat om je kunnen inleven in bepaalde rollen. 

Educatie m.b.t drama.

Ja , interessant en goed uitgevoerd. Erg interactief Prima Ja

Erg leuk! Goed! Jazeker, hoe gaan rechercheurs te werk bij een misdaad!

Gaaf. Net als twee jaar geleden weer erg geslaagd. Het begin 

was misschien een beetje langdradig. De rest ging mooi vlot.

50 minuten stond in de voorbereiding. De voorstelling 

duurde langer, dit was niet storend voor de kinderen. 

De concentratie was nog goed aanwezig. 

Ja. De afgelopen weken hebben de kinderen een 

lessenreeks drama gehad. We konden na de voorstelling 

nog doorpraten over de mimiek van de spelers en hoe ze de 

ruimte goed gebruikten. 

Prima. Past goed bij deze doelgroep. Prima. Past goed bij deze doelgroep. 

Educatief niet echt. *Wellicht woordenschat: rechercheur, 

plaats delict, etc.) Genieten van een theatervoorstelling vind 

ik ook van belang. 

 Een ontzettend leuke, grappige voorstelling met veel interactie Prima Gewoon een leuke, ontspannen voorstelling.

Erg leuk, grappig prima! Qua woordenschat kwam er veel voorbij!

Bijzonder leuk! Erg interactieve en grappige voorstelling.
Goed, de kinderen waren en bleven de hele tijd 

enthousiast.

Ja, het sloot erg mooi aan op onze damalessen en op ook 

een stuk op de gespreksstof over vooroordelen. 

Ikzelf was ook enthousiast over de voorstelling. De leerlingen 

waren betrokken bij de voorstelling.
Prima. Ja
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Cijfer Periode geschikt? Theaterregels voldoende nageleefd? Overige opmerkingen?

10 prima periode. niet in december.
ik denk het best zou moeten kunnen met een groep 7 en 8 om 

VOOR de voorstelling naar de wc te gaan. (en niet tijdens..)

De reacties, de humor  en het acteren van de spelers paste 

precies bij de leeftijdsgroep. 

Mooi die interactie met de leerlingen. Ben wel heel 

benieuwd naar de voorstelling met andere verdachten.

9 Geschikt Ja 

8 Was helemaal prima.
Ja die werden nageleefd, de kinderen waren goed op de 

hoogte

9 Ja Ja

9 Ja, maar voorbereiding niet ivm toetsen Ja

9 Ja! Erg goed! Deze voorstelling over een aantal jaren weer inplannen!

9 goed.

Ik had een paar enthousiaste/impulsieve leerlingen die aan 

het eind van de voorstelling graag aan wilden geven waar de 

spelers op moesten letten. Dit kon wat storend zijn voor het 

publiek dat er om heen zat. 

9

Geschikte periode, mede omdat het wat betreft 

natuureducatie en excursies een rustige periode 

is. Ook bij slechter weer geschikt. 

Ja. 

9 Prima Ja

9 ja ja

9 Prima Ja
Erg leuk! Complimenten voor de heren En de evt. 

medewerkers. 

8 Ja Ja
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