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Hebben jullie alle 

informatie tijdig 

ontvangen?

Welke 

workshopcombinatie 

volgden jullie?

Eerste workshop Mening leerlingen Mening leerkracht Verbeterpunten?

1 Ja Muziek en Theaterdans Muziek Leuk en erg geslaagd Hetzelfde Geen

2 Ruim op tijd. Zang/musical en Hiphop Hip Hop

Super leuk. Alle kinderen 

waren enthousiast en deden 

goed mee.

Super. Leuk om te zien 

welke dans en hoe het 

aansloot bij de kinderen.

Nee, prima. Compliment

3

Alle informatie was op tijd. 

Echter de uitnodiging naar 

de ouders toe was 

onduidelijk.

Zang/musical en Hiphop zang en theater heel erg leuk

Dat ze in drie kwartier een 

compleet lied kregen 

aangeleerd met bewegingen 

erbij.

neen

4 ja Muziek en Theaterdans Theaterdans
de meeste kinderen vonden 

dit leuk maar ook vermoeiend.

mooie opbouw met 

duidelijke uitleg stap voor 

stap.

misschien meer een lied 

kiezen die aansluit bij de 

kinderen.

5

Ja, behalve het mailtje dat 

alle ouders mochten komen 

kijken i.p.v..v alleen de 

begeleiders.

Dit mailtje kwam te laat.

Muziek en Theaterdans
groep 4 muziek, groep 5 

theaterdans
ze vonden het erg leuk.

Alle kinderen konden hier 

aan mee doen, of ze nu 

goed of minder goed waren.

De muziek workshop mocht 

wel iets uitdagender en 

afwisselender.
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Hebben jullie alle 

informatie tijdig 

ontvangen?

Welke 

workshopcombinatie 

volgden jullie?

Eerste workshop Mening leerlingen Mening leerkracht Verbeterpunten?

6 ja Zang/musical en Hiphop Muziek en theaterdans Super leuk
Samenwerking en uitleg van 

de juf
nee

7 zeker Zang/musical en Hiphop Hip hop (breakdance)

erg leuk, super enthousiast, 

geweldige 

gezichtsuitdrukkingen, 

genieten 

Heel erg leuk Nee 

8 Ja Muziek en Theaterdans Muziek

Voornl. leuk, aantal vonden 

het liedje moeilijk. Aantal 

kinderen met ervaring met 

muziekinstrumenten vonden 

het wat eentonig steeds 

dezelfde slag op boomrackers.

Mooie aanpak, duidelijk, 

snel resultaat met weinig 

middelen.

Nav tips van kinderen: iets 

meer variatie/ uitdaging 

erin verwerken (lastig in 

zo'n korte tijd)
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Cijfer eerste 

workshop:
Toelichting cijfer: Tweede workshop Mening leerlingen Mening leerkracht Verbeterpunten?

Cijfer 

tweede 

workshop

8

Duidelijke uitleg, 

enthousiasme waardoor 

leerlingen ook enthousiast 

werden.

Theaterdans Leuk, ging wel snel Leuke dans, goed gekozen

Kwam wat rommelig over. 

De stagiair wist niet zo goed 

wat hij moest doen dus wij 

hebben dit zelf als 

leerkrachten opgepakt. 

7

9

Prima workshop. Geen op of 

aanmerkingen. Leuke 

enthousiaste juf die ervoor 

stond. 

Theater zang / dans
de kinderen vonden de 

workshop erg leuk

goede workshop. Prima 

mensen die er voor 

stonden. 

geen opmerkingen 9

9 Voor herhaling vatbaar. hip hop

in het begin vonden sommige 

kinderen het lastig om zich zo te 

moeten bewegen.

het enthousiasme van de 

leerkrachten.

te vaak het zelfde lied. 

Misschien iets meer 

inleiding en opwarmen.

8

9

mooie opbouw, duidelijke 

uitleg. stap voor stap en 

goed aangeleerd.

muziek Deze vonden ze erg interessant.

leuke, workshop met lied 

dat goed bij de kinderen 

aansloot en enthousiast 

gebracht. Alle kinderen 

konden mee doen op eigen 

niveau.

kan zo niet iets bedenken. 9

8 geen
groep 4 theaterdans, groep 

5 muziek
leuk zie vorige blz. zie vorige blz. 8
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Cijfer eerste 

workshop:
Toelichting cijfer: Tweede workshop Mening leerlingen Mening leerkracht Verbeterpunten?

Cijfer 

tweede 

workshop

10
Duidelijke uitleg en leuke 

uitvoering.
Hip Hop

Leuk. Alleen sexy vonden ze een 

beetje lastig om uit te voeren. Er 

waren kinderen die dat raar 

vonden. In de zaal werd er ook 

om gelachen door andere 

scholen.  Ze vonden het niet zo 

leuk dat de andere school 

precies hetzelfde deed. 

Een keer op een andere 

manier leren dansen vond ik 

erg leuk.

Op de tekst letten. 

Misschien toch 2 

verschillende dansjes 

aanleren. 

9

9

Veel kinderen geef het een 

10 en enkeling een 8 of een 

9 

Ze waren er heel 

enthousiast over. 

theater muziek/dans leuk 
Ze deed het erg leuk en de 

kinderen waren enthousiast 
Heb ik zo niet. 9

8

Zie boven. Kan nog iets 

beter met bovengenoemde 

tips van kinderen

Theaterdans

Erg enthousiast, op enkeling na 

("ik hou niet van dansen"). "Fijn 

dat de juf het voor deed, zo 

snapten we steeds wat we 

moesten doen."

Erg leuk, veel variatie in 

pasjes/bewegingen, mooie 

aanpak in delen, goed te 

doen voor kinderen met in 

relatief korte tijd een super 

resultaat.

Nee 9
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Toelichting cijfer:
Mening leerlingen 

eindpresentatie

Mening leerkracht 

eindpresentatie
Eindcijfer Toelichting cijfer Overige opmerkingen / tips

Zie boven Leuk.

Ook leuk om naar te kijken. 

Vond wel een aantal leerlingen 

van andere scholen erg brutaal 

en kletserig. Dat is jammer en 

hier werd ook weinig over 

gezegd. 

8
Al met al een leuke ochtend. 

Leerlingen hebben genoten. 

De leerkrachten moesten 

betalen voor de koffie/thee. 

Dit lijkt mij niet de 

bedoeling?? 

De mensen die er voor stonden 

hadden de groep goed in de 

hand. Ze waren enthousiast en 

gemotiveerd. Leuke variatie van 

zang / dans en spel

geweldig. Dat je op mag 

voeren wat je geleerd hebt 

is natuurlijk super leuk. 

Maar toch ook wel 

superspannend. Dan krijg je 

in de gaten waar je het voor 

doet. 

Altijd een geweldige afsluiting 9

Niets op aan te merken. Ik vind het 

elke keer weer een feestje om naar 

toe te gaan. Complimenten voor de 

workshoporganisatoren, de 

organisatie van uit de commissie en de 

mensen die het doen. TOP!!!

Kinderen keken eerst de kat uit de 

boom later vonden ze het wel 

leuk.

heel erg tof geweldig 9

Het is jammer dat het eens in de twee 

jaar is. Ik vind dit een geweldig leuk, 

actief evenement. Ook dat het zich 

afspeelt in de Kappen. 

Leuk voor de kinderen dat 

de ouders mogen komen 

kijken op het eind. 

mooie verdeling van kinderen, 

duidelijke opbouw en veel 

enthousiasme waardoor de 

kinderen graag mee wilden doen.

ze vonden het leuk om ook 

de andere workshops te 

zien.

prima,  misschien de wissel 

momenten iets sneller.
7

misschien voor het publiek en de 

andere groepen leuker als elke groep 

echt iets anders doet.

geen
Erg leuk, ze vonden het 

spannend om op te treden

Leuk om het enthousiasme van 

de kinderen te zien.
9 geen
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Toelichting cijfer:
Mening leerlingen 

eindpresentatie

Mening leerkracht 

eindpresentatie
Eindcijfer Toelichting cijfer Overige opmerkingen / tips

Leuk resultaat. Super!! Super!! 10
Leuk dat er veel ouders van onze 

school waren ondanks het late bericht. 

Ga zo door. Volgend jaar 

doen wij zeker weer mee. 

De kinderen vonden deze heel 

heel iets minder dan breakdance 

De kinderen vonden het erg 

leuk. 

Ze gaven aan voor die tijd 

het best spannend te 

vinden, maar het viel heel 

erg mee.

Erg leuk om zo alle kinderen op 

dit gebied te zien. 

Ik heb er van genoten.

Wat leren ze snel in korte tijd. 

En er staat echt iets met elkaar. 

10 Geweldig. 

Proberen om dit in het 

programma te houden. Leuk 

om talenten te zien van 

leerlingen. 

Zie boven, erg enthousiaste 

kinderen en ik vond het er 

prachtig uitzien!

Ze waren kritisch op 

zichzelf, wel enthousiast 

over einduitvoering

Erg leuk, paar dezelfde 

nummers maar geen enkel 

probleem want elke groep doet 

het weer anders.

9 Zie boven
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