Evaluatieformulier Adios
Beste Docent(e),
Wij hechten veel waarde aan uw mening over het lesmateriaal en de voorstelling. Daarom
zouden willen we graag van u horen hoe u en de kinderen het geheel hebben ervaren. Met
de informatie willen we ons blijven ontwikkelen in onze voorstellingen en lesaanbod.
Zou u dit formulier naar ons willen terugsturen? Alvast vriendelijke bedankt.
Mail: karlijn@hethoutenhuis.org
Post: Het Houten Huis
Postbus 651
9700 AR Groningen
Naam + plaats school
Voorstelling gezien in
Datum
Groep
Aantal leerlingen
Ingevuld door docent/begeleider
*mailadres (zodat wij u kunnen
antwoorden)
wilt u op de hoogte gehouden
worden van onze activiteiten?
Ja/nee

Vragen over de lesbrief
Heeft u het lesmateriaal ontvangen?
Was dit voor u op tijd?
Heeft u de voorbereidende opdrachten
kunnen doen? Zo niet, kunt u vertellen
waardoor dat kwam?
Hoe beviel het werken met
instructiefilmpjes?
Heeft u hier technische problemen mee
ondervonden?
Had u zelf voldoende informatie alvorens u
naar de voorstelling kwam?

ja

nee

opmerkingen

Zou u de voorstelling al eerder willen zien
(bij een vrije voorstelling of en try-out) om
beter voorbereid te zijn?
Zo ja mogen we uw mailadres gebruiken om
bij een volgende voorstelling u een vrijkaart
toe te sturen?
Had u voldoende handvatten om de
voorstelling na te bespreken?
Heeft u de klas twee scenes laten maken?
Zo ja, wat vonden de leerlingen hiervan?
Heeft u op uw filmpje van de presentatie
reactie gehad van de acteurs?
Zo ja, hoe hebben jullie dit ervaren?
Overige opmerkingen over het
educatiemateriaal.

Vragen over de voorstelling
Hoe heeft u de voorstelling ervaren?

Wat is de indruk die de kinderen op u
achterlieten na het zien van de
voorstelling?
Herinnert u zich een opmerking van een
van de leerlingen en zo ja welke?

Werd er na afloop nog over de voorstelling
gesproken?
Zo ja, kunt u hier een voorbeeld van
geven?

Opmerkingen

Wat sprak u het meest aan deze ochtend of
middag?

Zou u nog eens met uw klas naar een
voorstelling van Het Houten Huis gaan?
Heeft u nog wensen voor een eventueel
volgende keer? Of een tip wat we mee
kunnen nemen voor onze volgende
voorstelling?

Hoe ziet u de relatie tussen uw school en
ons theatergezelschap?

En de relatie tussen onderwijs en kunst in
het algemeen? Wat kan daarin beter?

Hoe werden u en uw leerlingen ontvangen
in het desbetreffende theater?

Wilt u nog verder nog iets aan ons kwijt?

Hartelijk dank voor het invullen!
Vriendelijke groeten namens cast en crew van Het Houten Huis.
En hopelijk tot ziens.

