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� Je mening over ons speurspel op internet 

Wat zijn je opmerkingen over het Poppenspe(e)lspeurspel op www.poppenspelmuseum. 
nl/onderwijs? Heb je alle vragen van het spel goed beantwoord? Print dan de poppenstrip 
– de juiste oplossing van het spel – uit. Beantwoord ook onderstaande vragen en geef je 
mening. Als je alles invult en dit formulier en de door jou afgedrukte belevenissen van de 
oud-Hollandse Jan Klaassen naar ons opstuurt, krijg je de strip als poster cadeau. Applaus! 
   Omcirkel of onderstreep en vul in (meerdere antwoorden zijn mogelijk). 

Wat vind je van: 
 

* De gebruiksvriendelijkheid van het speurspel: 
   makkelijk/duidelijk/prettig/ingewikkeld/stom. 
 

* De inhoud van de teksten. Denk daarbij ook aan de vragen en de 
   woordkeuze: plezierig/inspirerend/leest lekker/kort en bondig/ 
   te lang/moeilijk/soms vervelend/kinderachtig. 
 

* Het aanbod van onderwerpen en afbeeldingen: informatief/ 
   boeiend/aantrekkelijk/leuk/wel aardig/niet interessant. 
 

* De informatie in het speurspel. Heb je iets van de diverse 
   vormen van poppentheater opgestoken?: 
 

* De oplossingen. Zijn deze probleemloos te vinden?: 
   ja/eenvoudig/nee/moeilijk/je moet te veel nadenken. 

 

* De opdrachten. Welke waren vervelend en waarom?: 1/2/3/ 
   4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24. 

 

* De vormgeving: mooi/net een echte poppenkast/gaaf/lelijk/saai/begrijp het niet/matig/ 
       heeft niets te maken met theater. 
 

* De doorklikmogelijkheid voor extra informatie via de icoontjes (plaatjes) boven de 
   afbeelding van de theateropening: handig/had ik eerst niet door/onduidelijk/overbodig. 

 

* Onze site op www.geheugenvannederland.nl: interessant/saai/overzichtelijk/ 
   lastig te raadplegen. 

 

* De site www.poppenspelmuseum.nl: uitnodigend/speels/boeiend/informatief/ 
   overzichtelijk/kinderachtig/vervelend/lastig te raadplegen. 

 

* De site www.poppenspel.info: leerzaam/overzichtelijk/prettig/slaapverwekkend/ 
   lastig te raadplegen. 

 

* De tijdsduur. Hoeveel tijd besteedde je aan het spel?: 30/45/60/                minuten. 
       Is een lesuur hiervoor geschikt?: ja/nee/te lang/te kort. 
 

Wat is onduidelijk, moeilijk of zou je nog willen opmerken? Gebruik eventueel de 
achterkant van dit vel voor extra opmerkingen. 

 

Leeftijd:  Ik ben leerling/belangstellende/docent in het vak:                               Klas:  
 Voor welke les werd dit speurspel gebruikt:                               vwo/havo/vmbo/basisschool. 

 

Naam:                                   man/vrouw 
Adres (eventueel van de school en contactpersoon): 
Postcode en plaats: 
E-mailadres: 
 

� Afbeelding: ex-libris met een papierverslindende Jan Klaassen op de pot. Illustratie: Václav Rykr, Tsjechië (1985). 
Bijlage: twee speelscènes speurspel. 

 

 


