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Hoe tevreden was je over het 

bezoek aan de kunstzaal?

Wat vonden jullie van de tijdsduur 

(45 minuten)?

Wat vonden de leerlingen van het 

bezoek aan de kunstzaal?

Cijfer bezoek 

kunstzaal
Eventuele opmerkingen of suggesties?

1 Tevreden Iets te kort Interessant 9

2
Zeer tevreden. Wat een rustige 

sfeer!
Prima Ze vonden het erg leuk 9

3

Mijn collega is hier met de groep 

geweest. Ik kan hier dus niks nuttigs 

over zeggen. 

n.v.t.
Ik heb enthousiaste verhalen 

gehoord!
7

Mijn cijfer is gebaseerd op de reacties van de 

kinderen. 

4 Het was geweldig, zeer tevreden.
Prima, de leerlingen zijn hard aan het 

werk geweest.
Ze vonden het super leuk 10 Geen, het was goed georganiseerd.

5 Erg leuk Krap tijd om te schetsen Enthousiast 8

6

Was erg leuk. Voor deze onrustige 

groep was dit verhaal te lang. Ze 

moesten te lang stil liggen/zitten.

prima
leuk, eng toen ze zelf moesten 

tekenen
9
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Hoe tevreden was je over de 

workshop?

Wat vond je van de tijdsduur van 

de workshop (1,5 uur)?
Wat vonden de leerlingen van de workshop?

Wat vond jij van de workshop en de 

begeleiding?

Cijfer 

workshop:

Zeer Prima Leuk. ze hebben goed gewerkt. Prima. 9

Zeer tevreden. Leuke materialen Prima Ze vonden het erg leuk Prima 9

Zeer! Uitdagend en origineel. Prima!
Erg enthousiast, ze hebben zeer geconcentreerd 

gewerkt en zijn trots op hun kunstwerk

Wederom uitdagend, leerzaam 

(technieken) en geweldig!
10

Erg tevreden, zeer goede 

begeleiding.

Prima, de kinderen hadden het net 

op tijd af.
Geweldig

Prima, goede begeleiding, de opdracht 

was duidelijk.
10

Zeer tevreden, wat een 

resultaten!
Goed te doen Erg gedreven, gemotiveerd

Super team, weten alle leerlingen te 

pakken
9

prima prima, moet niet langer duren. leuk prima 9
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Eventuele opmerkingen of 

suggesties?

Welke / hoeveel educatieve waarde heeft het 

project Zien en Doen volgens jou?

Was de informatie die je vooraf kreeg 

voldoende?

Heb je de 

informatie op 

tijd ontvangen?

Is de periode waarin 

Zien en Doen 

gehouden wordt goed 

qua planning?
Prima ruimt om in te werken. 

Kinderen hebben erg leuk 

meegedaan

Voldoende waarde
Ja. Gaat meer om doen n.a.v. informatie 

terplekke
Ja Ja

Geen

Ze komen op deze manier in aanraking met 

kunst en ervaren zelf hoe het is om kunst te 

maken

Ja hoor Ja Prima

Blijf zo doorgaan!

Zeer! Het kritisch kijken naar kunst, het zelf 

maken van kunst en het leren van technieken 

die niet altijd op school worden aangeboden 

vind ik zeer waardevol. 

Ja. Ja. Perfect!

Geen
Erg veel, de kinderen leren om op een andere 

manier naar kunst te kijken.
Ja, we waren goed geïnformeerd. Ja ja

Dit moet zeker elk jaar terug 

komen
Leren kijken en verwerken met andere ogen Ja, Ja Ja voor de drukte uit

-

Ze maken kennis met de kunstzaal, waar veel 

kinderen nooit komen. Ook gebruiken ze 

materialen en technieken die ze in de klas niet 

vaak gebruiken.

ja ja

ja, begin van het 

schooljaar is er nog 

niet heel veel anders
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