
Evaluaties World Photo Concert 
Basis scholen; groepen 7 & 8 Periode; September 2013 
 
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 e.a. 
Accommodatie: Brikke Oave 
Leerlingen groep: 7 
De inhoud/voorbereiding (a.u.b. omcirkelen) 
1. De voorstelling/activiteit sprak de kinderen erg aan.  ja 
    Bij nee graag toelichting bij punt 5. 
2. Het niveau van het geboden product was   goed 
3. Mijn leerlingen waren voorbereid door de leerkracht  
    d.m.v. het lesmateriaal     goed 
4. Ik ga nog verder gebruik maken van het lesmateriaal  ja 
5. Eventuele opmerkingen t.a.v. de inhoud/voorbereiding etc. 
Ingevuld door: R. Willems 
Naam school: BS St. Franciscus, Treebeek 
 
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 
 
De voorstelling van het World Photo Concert stelde allerminst teleur. We hebben genoten 
van de foto’s en de muziek, van de wereldreis die we aan de hand van de beelden maakten, 
van de tegenstellingen in de diverse leefgemeenschappen die met contrastrijke foto’s 
werden getoond. De sfeervolle liedjes en begeleidende muziek vormden een mooi geheel 
met de getoonde foto’s. De voorstelling was volgens ’n gedegen concept opgezet en met 
zorgvuldigheid en precisie uitgevoerd. 
Namens CollectiefinBeeld - Kees Janssen 
 
Schoolvoorstellingen november 2013 / Parktheater Eindhoven 12 scholen 
 
De voorstelling sprak de kinderen erg aan en we vonden het niveau van de voorstelling en 
de bijhorende reader erg goed.   
Corné Damen 
Saltoschool De VierRing groep 7-8. 
 
Het Photo Concert heeft de kinderen erg aangesproken.    
Maartje Pronk 
bs. de Wilakkers 
 
De kinderen vonden de voorstelling erg mooi en waren natuurlijk ook vooral benieuwd naar 
hun eigen gemaakte foto’s, daar ze erg enthousiast waren over hun zelf gemaakte mooie 
foto’s.  
Ankie Boleij 
bs ’t Startblok 
 
Beste Hans,  
Bedankt voor de voorstelling, het was super!!! 
De formulieren die ik nodig had voor de voorbereiding kwamen erg laat tot mijn beschikking. 
Ook was ik erg laat op de hoogte van de les in de klas. Maar het was absoluut allemaal een 
groot succes, bedankt!!! 
Anika Gordon   
Basisschool Rapenland 

Was een prima activiteit zo.  
De reden dat ik niet verder ga met het lesmateriaal is tijdgebrek. 
Rick van Luijt  
Saltoschool de Opbouw 



 
Beste Hans, 
Onze kinderen hebben er ook van genoten! 
Groetjes Janneke 
 
De voorstelling sloot goed aan bij het thema waar wij op school mee bezig zijn (derde 
wereld) en bij het thema van de kinderboekenweek (hallo wereld). 
Hierdoor leefde het ook meer bij de kinderen. 
Leuk dat de foto’s van de kinderen verwerkt worden in de voorstelling, dit zorgt dat ze 
betrokken blijven bij de voorstelling. 
Monique van der Heijden 
BS De Klapwiek 
 
Beste Meneer Visser, 
Als bijlage vindt u de evaluatie van ons bezoek aan het Parktheater. 
Wij vonden het een geweldige voorstelling. 
Wij vonden het een zeer indrukwekkende voorstelling. Mooie foto’s waarbij hele krachtige 
muziek gebruikt werd. Tijdens deze voorstelling werden kinderen geconfronteerd met hoe 
het er in de wereld aan toe gaat.  Ook de workshop in de klas waarbij de kinderen leerden 
om portret foto’s te maken was erg leuk. De les was goed voorbereid en werd duidelijk 
uitgelegd. Hierdoor vonden de leerlingen het ook heel leuk! 
Roel Korfage 
Bs de Schelp 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldphotoconcert.nl 

www.hansvisserproductions.nl 
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