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Info tijdig 

ontvangen?
Lesbrief gebruikt? Voorbereiding in de klas Reacties leerlingen Mening leerkracht Tijdsduur

1 Ja
Ja, voorgelezen op de 

vragen besproken. 
Info gegeven die op de site stond positief boven verwachting Prima

2 Ja nee Kort de inhoud besproken Enthousiast en positief Erg goed en leuk Prima

3 Ja Ja
Lesbrief, hoorspel, voorlezen voorwoord door 

theatergroep.

Positief, leuke mix van spanning en 

humor.
Idem Prima!

4 ja nee Algemene informatie van de mentor

Heel erg leuk. Ze misten interactie. 

Het was spannend, best grappig. 

Mooi hoe jullie met gereedschap 

geluiden maakten. Het slot viel een 

beetje tegen, ze hadden gehoopt dat 

er iemand in de schuur zat. 

Ik vond de voorstelling 

boeiend, spannend, leuk, 

grappig.

Prima. 

5 Jep.

Nog niet, andere 

prioriteiten. Ga de lesbrief 

nog wel een keer weer 

bekijken en dan evt. nog 

gebruiken.

Heb ze verteld dat we naar een voorstelling 

gaan. 
De kinderen waren enthousiast. 

De voorstelling voldeed aan 

mijn verwachtingen (eigenlijk 

zoals altijd). 

Een klein 

uurtje. Goed 

dus.

6 Ja

Ja, ik heb gebruik gemaakt 

van de vragen in de lesbrief. 

Ik vond het prettig om wat 

vragen als houvast voor het 

gesprek op papier te 

hebben staan.

De inhoud van de voorstelling besproken. Positief
Ja, ik vond het een leuke 

voorstelling
Prima
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Voldoende educatieve waarde? Cijfer
Periode (januari) 

geschikt?

Theaterregels 

voldoende 

nageleefd?

Evt. opmerkingen

Ja, ook mooi om te zien dat er op een creatieve manier veel 

aan muziek is gedaan.
9 Ja Ja

Vriendschap kwam duidelijk naar voren 9 prima ja
Amusementsgehalte was prima. Educatieve waarde 

voldoende. 
8 Ja Ja

Nvt. Mooie 

voorstelling zo!

Volgens de kinderen leerden ze er niet echt wat van, maar ze 

vonden het wel heel leuk. Wel hebben ze geleerd dat je niet 

zomaar op het terrein van een ander mag komen. 

8 Ja. Vond ik wel.

Kinderen vinden het 

altijd leuk om te 

reageren, dus ik 

begrijp dat ze de 

interactie misten. 

Ging over vriendschap. Dus ja. 9 Jep. Jep.

Ja 8 Ja Ja

Gemiddeld cijfer 8,5
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