2018-2019 EVALUATIEFORMULIER SCHOOLVOORSTELLINGEN TER VESTEN

Voorstelling:
Datum:
Wij hopen dat U samen met de leerlingen genoten hebt van de voorstelling. Met dit formulier kan U
uw mening over deze voorstelling geven. Uw bemerkingen en suggesties zijn voor ons en voor de
acteurs een interessante bron van informatie.

Naam van de school
Adres
Plaats
Welke klas bezocht de voorstelling?
Naam van de leerkracht

Reacties van de leerlingen op de voorstelling

Wat zijn uw positieve opmerkingen over de voorstelling?

Wat zijn uw negatieve opmerkingen over de voorstelling?

Quoteer de voorstelling op 5 punten
1

2

3

4

5

Sloot de voorstelling goed aan bij de belevingswereld en het niveau van de leerlingen?
Waren de leerlingen geboeid? Indien niet, waarom niet?
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Lesmateriaal (kruis alles aan wat van toepassing is)
U heeft een inleiding gegeven op de voorstelling
U heeft gebruik gemaakt van het toegezonden materiaal
U heeft geen lesmap ontvangen of kunnen downloaden. De lesmap was niet beschikbaar.
U heeft gebruik gemaakt van eigen lesmateriaal
De leerlingen hebben door de inleiding een duidelijk beeld van de voorstelling gekregen?
U organiseert nog een nabespreking

Wat vond u van de lesmap? Was deze duidelijk? Gemakkelijk te gebruiken? Goed uitgewerkt?

Bevat deze voorstelling elementen die later in een les uitgewerkt kunnen worden? Welke?

Hebt u suggesties i.v.m. andere activiteiten, voorstellingen en/of films?

Hebt u nog andere bedenkingen die hier niet aan bod kwamen?

U kan dit formulier aan ons terugbezorgen per post of het afgeven aan de balie, het kan ook
teruggemaild worden.
Hartelijk dank voor uw medewerking
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