
Info tijdig ontvangen? Heb je de lesbrief gebruikt?
Waren de genomen maatregelen ivm corona 

voldoende?
Reacties lln.

1 ja ja, prima prima geregeld erg enthousiast

2 ja
ja. Prima. Niet te ingewikkeld. Goed uit te 

voeren.
Prima! Kinderen waren enthousiast

3 ja

ja! lied geoefend en besproken wat je kunt 

verwachten bij een theater bezoek, regels en 

spel stoer doen

ja enthousiast

4 Jazeker
Ja. We hebben het verhaal samen gelezen en 

een activiteit uitgevoerd.

Ja. We konden voldoende afstand houden van 

andere scholen. Ook werd het verlaten van de zaal 

erg goed geregeld door de meneer van het 

toneelstuk

De kinderen waren erg enthousiast. Na de 

voorstelling nog een aantal keer het lied 

gezonden.

5 Ja Ja, prima ideeën. Geschikt voor deze leeftiid Prima Enthousiast.

6 ja ja Dit was allemaal prima en zorgvuldig geregeld. de kinderen waren erg enthousiast

7 Prima
Ja, er zijn veel leuke dingen te doen met de 

lesbrief en veel info.
Uitstekend, goed geregeld. Erg Leuk, het spreekt kinderen aan.

8 ja
Komt nog, als onderdeel van de 

Kinderboekenweek
Waren goed geregeld Enthousiast

9
Ja, uitgebreide 

informatie

Ja, mooie introductie. Is deels geplaatst op het 

ouderportaal.
Zeker Erg positief
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Info tijdig ontvangen? Heb je de lesbrief gebruikt?
Waren de genomen maatregelen ivm corona 

voldoende?
Reacties lln.

10 Ja

Ik zelf niet, maar mijn duo partner wel.

Ze vond het duidelijk en fijn om mee te 

werken.

Ja!
Zij zaten helemaal in het spel en waren erg 

enthousiast na de voorstelling.

11 Ja Nee Ja alles was goed geregeld. Geweldig!!!!

12 Ja, top Nee Ja, prima geregeld Ze vonden het leuk, grappig en niet spannend
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jouw mening over deze voorstelling? Tijdsduur? Had de voorstelling (voldoende) educatieve waarde?

goed ingespeeld op de leeftijd: verhaal, spannend zeerover; maar 

erg goed neergezet zodat het niet te spannend was. Fijn dat 

kinderen ook mochten reageren en zingen.

goed te doen zeker; soms ben je bang maar lukt het samen/met hulp wel, vooroordelen

Erg leuk! Ook leuke humor. Prima!

Ja, het sloot perfect aan bij ons thema piraten. Het was een mooie afsluiting. Er kwam 

genoeg nieuwe woordenschat in voor en fijn dat de kinderen nu ook eens in een theater 

komen.

leuke voorstelling prima
ja, voor sommige leerlingen is het een eerste bezoek aan het theater, we zijn met het 

thema bezig terug in de tijd, dus voor de kinderen sloot dit mooi aan

Goed. De kidneren konden veel reageren en dit maakt het voor hen 

prettig. Wel vond ik de voorstelling erg talig. Hierdoor werd hij voor 

de leerlingen die een andere taal als eerste taal hebben lastig.

Precies goed.
Ja. Werden een paar moeilijke woorden ingebracht. Dit maakte het voor alle kidneren 

aantrekkelijk.

We vonden het verhaal erg snel, veel en druk, veel "grapjes" waar 

kinderen luidruchtig op reageren. Dit kwam niet altijd niet altijd ten 

goede aan de aandacht voor het spel/verhaal. Taalgebruik was niet 

altijd geschikt voor de jonge kinderen. Dat heeft ons wel gestoord, 

maar de kinderen hebben veel plezier gehad.

Goed
We zijn van mening dat het voor jonge kinderen te veel was, waardoor het verhaal niet 

altijd goed overkwam.

ik vond het leuk en passende voorstelling voor kinderen van groep 1-

2.
precies goed.

ik vond het een leuke voorstelling. Hij krijgt educatieve waarde door de 

verwerkingslessen die erbij geboden zijn.

Leuk, boeiend. Ook goed
Ja, het stoer voor doen en eigenlijk iets niet durven, veel om hulp vragen (Willem aan 

Frankie), ervaren/kennismaken met vriendschap.

Leuke voorstelling, met interactie tussen speler en kinderen Net lang genoeg

Zeker. 

Volwassenen kunnen ook ergens bang voor zijn of iets niet kunnen.

Wereldoriëntatie (kennisuitbreiding m.b.t. piraten)

Thema vroeger-nu

Mooie interactie met het publiek Prima De kleuters maken kennis met cultuur en theater. Dat is waardevol.
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10

11

12

Jouw mening over deze voorstelling? Tijdsduur? Had de voorstelling (voldoende) educatieve waarde?

Erg leuk. Ik vond dat de speler de zaal pakte en had voldoende 

interactie mat de zaal. De opbouw was goed.
Precies goed.

Ja. Sommige kinderen komen niet vaak naar een voorstelling en dat is op zich al 

educatief. Voor de wat oudere kinderen zat er meer educatiefs in, verbreding 

woordenschat, , enz.

Ik heb genoten en vond dit ver uit één van de beste voorstelling die 

ik gezien heb.
Goed Ja

Leuke voorstelling met veel (kinder) humor. Deels interactief, 

waardoor lln. mee konden doen. Knap gedaan (1 perso0n die 

meerdere personages speelt)

Goed (was precies 

op tijd afgelopen, 

had niet langer 

moeten duren)

Je kunt een mooie koppeling maken met de boeken van Woeste Willem
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cijfer Toelichting op het cijfer Tips / ideeën toekomstige voorstellingen? Ruimte voor overige vragen / opmerkingen

9 goed verhaal, mooi vertaald naar leeftijd

8
De acteur deed het leuk met de kinderen, passend bij de 

leeftijd.

Het beginstuk was veel vertellend. Dan ebt de aandacht wat 

weg. Misschien wat spullen bij gebruiken?

8
zag er vrolijk en kleurrijk uit, kinderen waren geboeid, "een 

enkele keer iets te talig en te snel.
zie boven

7
Op het erg talige onderdeel na was het een goede 

voorstelling. Veel ruimte voor reactie van kinderen.

Het voorwerp waar het over gaat even goed aanduiden 

voor de NT2 leerlingen. Nu ging het erg snel.

7 Knap gedaan hoe de acteur dit alleen gespeeld heeft!

Houd meer rekening met de leeftijd van de kinderen. Er zat 

nauwelijks rust in het stuk, weinig muziek of stiltes. Te veel 

verbaal.

9

De kinderen werden vanaf het begin betrokken bij het 

verhaal en waren tot het eind geboeid. Ik vond de 

rolwisseling van de hoofdpersoon knap gedaan.

8
Erg leuk en de man speelde goed, betrok iedereen bij de 

voorstelling.

8
Het onderwerp / de speler boeide de leerlingen. Sprak tot 

de verbeelding.
Bedankt namens de Honesch!

8

Het was mooi geweest als het stuk met meerdere acteurs 

gespeeld kon worden. Soms was het verwarrend dat 1 

persoon meerdere rollen speelde.

Zie vorig antwoord.

Erg leuk! Informatie vooraf was voldoende en 

het lied was erg leuk. De kinderen vonden 

het erg leuk!
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10

11

12

Cijfer Toelichting op het cijfer Tips / ideeën toekomstige voorstellingen? Ruimte voor overige vragen / opmerkingen

9

Omdat het educatiefs in zich had, de kinderen en ik ook 

bleven geboeid tot het laatste, de interactie met de 

kinderen, kinderen konden meedoen.

Nog meer van dit soort voorstellingen geven.

10
Omdat ik het vergelijk met de afgelopen jaren en dan is dit 

echt geweldig goed
Meer van dit niveau

Vond het fijn dat er ruimte tussen de 

kinderen was gereserveerd waar een 

volwassene kon zitten om zo beter op de 

kinderen te kunnen letten

8
Leuke voorstelling die aansluit bij de beleveingswereld van 

jonge kinderen
- -

8,25 gemiddeld gegeven cijfer
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