
grp.
Info tijdig 

ontvangen?
Heb je de lesbrief gebruikt?

Digitale 

prentenboek een 

toevoeging?

Reacties kinderen op de voorstelling

1 1 en 2
Ja en meteen 

gereageerd.

Summier uitgelegd. Ander thema op school. Maar 

geen probleem.

Is een mooie 

aanvulling.
Ze waren heel erg  geboeid.

2 1-2 Ja
Nee, heb het boek samengevoegd met de 

Kinderboekenweek.
Jazeker Enthousiast, betrokken.

3 1 en 2 Ja ruim op tijd een collega heeft dit als workshop aangeboden ja Erg enthousiast

4 1-2 Ja, was in orde.

Een gedeelte, zoals het voorstellen van de dieren en 

een paar liedjes hebben we uit de lesbrief gehaald.

Omdat we al een tijdje bezig zijn met het thema "op 

reis", hebben we ook, het op reis gaan met een bus, 

nagespeeld.

Zelf heb ik het 

digitale boek niet 

gebruikt.

We hebben er over nagepraat, en ze begrepen waarom de kat zo 

reageerde, ook de interpretaties van de andere dieren spraken aan. Je 

hoeft niet alles te kunnen, een foutje maken mag en met respect en 

begrip met de ander omgaan.
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1

2

3

4

Mening leerkracht over de voorstelling? Tijdsduur? Voldoende educatieve waarde? Cijfer Waarom gaf je dit cijfer?

Heel erg afwisselend en inhoudelijk paste het goed bij de leeftijd. Prima te doen.
Ja. er zat van alles in Begrippen , 

emotie. Prima.
9

Het voldeed meer dan de verwachting 

was. Afwisselend . Kinderen werden er 

goed bij betrokken.  Verrassende 

elementen.

Prima voorstelling, gericht op kleuters. Qua taal, snelheid. Goede 

afwisseling tussen stil moeten zijn/zitten en mogen meedoen 

(roepen, zingen, bewegen)

Iets korter was ook 

goed geweest.

Ja. Verschillende dieren met hun 

eigenschappen kwamen aan bod. 

En ook begrippen als pesten.

8
Zie bovenstaande antwoorden. Prima 

voorstelling.

Geweldig! Iets te lang
Dit is voor mij geen doel op zich als 

je naar een voorstelling gaat
9

De materialen zagen er verzorgd uit en 

het verhaal was goed gekozen

Er hing een fijne sfeer in het theater, de acteurs waren erg 

enthousiast en kundig.

goed samenspel, wat de stemming er in hield.

Ook het decor was prachtig gemaakt.

Eén kind vond de kat een beetje spannend, maar gelukkig liep het 

goed af.

Het "pannenkoekje" na afloop viel in de smaak.

Een uur is lang 

genoeg om de 

concentratie te 

houden.

Zeker, Belangrijk is dat iedereen 

zichzelf mag zijn en elkaar 

respecteert.

8

We hebben er allemaal van genoten. 

Kinderen begrepen waar het over 

ging.
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1

2

3

4

Heb je nog tips / ideeën voor 

voorstellingen in de toekomst?
Ruimte voor evt. andere opmerkingen

Ga zo door. Heel waardevol. Ik heb ook genoten.

- -

Iets korter misschien

Graag de begeleiders achter elkaar tussen de kinderen in 

de zaal laten zitten zodat ze in de buurt zijn als dit nodig is 

voor kinderen die bang zijn of gaan huilen.

De kat vond ik persoonlijk aan de 

kleine kant, maar misschien 

hinderde dat de kinderen niet.

Acteurs , super gedaan, bedankt!
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