Evaluaties World Photo Concert
Basis scholen; groepen 7 & 8 Periode; September 2011
Gedurende 6 dagen hebben 43 scholen de voorstelling World Photo Concert in het theater bezocht.
Als voorbereiding op het World Photo Concert hebben de leerlingen een reader / lesbrief van deze
voorstelling ontvangen en samen met de leerkrachten doorgenomen.
Hieronder een samenvatting van de evaluatieformulieren ingevuld door de leerkrachten van de
betreffende basisscholen n.a.v. het Photo Concert.
Titel voorstelling/activiteit: Wereld Foto Concert
Naam groep/kunstenaar:
Hans Visser, Irena Filippova
Accommodatie: Brikke Oave
Leerlingen groep: 7
De inhoud/voorbereiding (a.u.b. omcirkelen)
1. De voorstelling/activiteit sprak de kinderen erg aan.
Bij nee graag toelichting bij punt 5.
2. Het niveau van het geboden product was
3. Mijn leerlingen waren voorbereid door de leerkracht
d.m.v. het lesmateriaal
4. Ik ga nog verder gebruik maken van het lesmateriaal
5. Eventuele opmerkingen t.a.v. de inhoud/voorbereiding etc.
Ingevuld door: R. Willems
Naam school: BS St. Franciscus, Treebeek
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Ik heb als leerkracht echt genoten van de muziek. De kinderen vonden de combinatie van de muziek
en de foto’s overweldigend. Wij vroegen ons af of de muziek ergens te vinden is, of zelfs verkrijgbaar
is op een cd?? We zouden de muziek namelijk nogmaals in de klas willen luisteren en eventueel de
kinderen eigen foto-opdrachten willen geven op die muziek, om het onderwerp uit te diepen.
Ivo Wijnen
Naam school: Ummer Clumme
Geweldige voorstelling. Heel erg indrukwekkend
Patty van der Aa
Naam school: BS Wegwijzer Heerlen
Het was een erg mooie voorstelling
J.Gielgens, G. Scholtes, R.Berikoven.
Naam school; BS de Diabolo
Complimenten voor de uitstekende uitvoering en de kinderen voelden zich mede door de
voorbereiding, maar zeker door de uitvoering, zeer betrokken. Wat een voorbereidend werk hebben
jullie geleverd.
John van der Zee
Naam school: Oec. BS De Wegwijzer
De combinatie van muziek en foto’s erg indrukwekkend.
Robbert Hoogeboom
Naam school: An d’r Put
Door de voorbereiding sloot de voorstelling goed aan bij de belevingswereld en het niveau. Leuke,
spannende, afwisselende voorstelling.
Ivo Robertz & Jolanda Kanters
Naam school; OBS Harlekijn

Het was een zeer leerzame middag. Kinderen waren geboeid en ook de muzikanten waren begripvol
voor de kinderen.
Jos Odekerken
Naam school: BS Meridiaan, Simpelveld

De activiteit sprak, naar mijn idee, veel kinderen aan. Dit omdat de foto’s een realistisch beeld van de
wereld en de samenleving geven. Een aantal kinderen waren diep geroerd door de getoonde foto’s.
De muziek geeft de foto’s een bepaalde lading/spanning mee.
D. Frings-Burggraaff
Bs. Fatima - Brunssum
De voorbereiding vond men leuk.
Hier hebben de kinderen goed op afzonderlijke foto’s kunnen reageren.
De evaluatie komt gedurende het jaar wel aan de orde. Het nieuws bespreken we wekelijks.
dhr.M.Berends
rk BS Langeberg
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