EVALUATIEFORMULIER ‘1018 tot 2018 - Corneels Duizendjarige
Tijdreis’
Beste leerkracht,
Het erfgoedproject ‘1018 tot 2018 - Corneels Duizendjarige Tijdreis’ zit er voor jou en je groep
7 op. Het Stadsarchief is heel erg benieuwd naar zowel jouw mening als die van de leerlingen over dit
lespakket. Met de resultaten die uit deze evaluatieronde komen, kunnen wij ervoor zorgen dat dit
erfgoedproject nog beter aansluit op het lesprogramma, op jullie wensen als docent en op de
wensen van de leerlingen.
Wil je zo vriendelijk zijn dit formulier uit te printen, in te vullen en z.s.m. na het bezoek met de groep
aan het Stadsarchief, te retourneren?
Het adres is: Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen. Graag ter attentie van
mij.
Hartelijk dank voor je medewerking en met vriendelijke groet,
Stadsarchief Vlaardingen,
Joke van Leeuwen-Zuidgeest

School:………………………………………………………………………………………………………………
Groep:……………………………………………………………………………………………………………….
Leerkracht:………………………………………………………………………………………………………..
LESBRIEF, WERKBLAD EN DOCENTENHANDLEIDING
Wat vond je van de lesbrief?
O Werkbaar/op niveau
O Onwerkbaar: O te moeilijk O te gemakkelijk O saai
O Anders, namelijk
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vonden je leerlingen van de lesbrief?
O Werkbaar/op niveau
O Onwerkbaar: O te moeilijk O te gemakkelijk O saai
O Anders, namelijk ..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vond je van het werkblad?
O Werkbaar/op niveau
O Onwerkbaar: O te moeilijk O te gemakkelijk O saai
O Anders, namelijk
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vonden je leerlingen van het werkblad?
O Werkbaar/op niveau
O Onwerkbaar: O te moeilijk O te gemakkelijk O saai
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O Anders, namelijk ..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vond je het prettig/gemakkelijk dat de lesbrief en de docentenhandleiding digitaal aangeboden
werden?
O Ja
O Nee, omdat……………………………………………………………………………………………………………………………………….
O Is mij om het even
De informatie die over dit erfgoedproject in de docentenhandleiding stond was
O Voldoende
O Onvoldoende, omdat……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vond je van de koppeling van dit lespakket aan de website
www.geschiedenisvanvlaardingen.nl?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe vonden de leerlingen de opdracht, het maken van een tekening van Vlaardingen in de
middeleeuwen?
O Leuk/interessant
O Niet leuk: O (te)moeilijk O saai
Vind je de behandelde onderwerpen voldoende of miste je iets?
O Ja: omdat……………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
O Nee: want............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welke thema’s/historische kaders zou je graag nog meer in een erfgoedproject voor groep 7 aan de
orde zien komen?
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BEZOEK STADSARCHIEF/STREEKMUSEUM JAN ANDERSON
Hoe vonden de leerlingen het bezoek aan het Stadsarchief?
O leuk/leerzaam
O vervelend/saai
O anders, namelijk ...……………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welk onderdeel vonden de leerlingen het leukst en waarom?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Welk onderdeel vonden de leerlingen het minst leuk en waarom?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
1018 tot 2018 - Corneels Duizendjarige Tijdreis
Erfgoedproject bestemd voor de groepen 7 van het basisonderwijs. Stadsarchief Vlaardingen i.s.m. Streekmuseum Jan
Anderson i.h.k.v. ‘Vlaardingse Schatten’, schooljaar 2017-2018.

Wat vond je van de begeleiding in het Stadsarchief?
O Goed
O Voldoende
O Onvoldoende, omdat………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat vond je van de begeleiding in Streekmuseum Jan Anderson?
O Goed
O Voldoende
O Onvoldoende, omdat………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Heb je verder nog suggesties of/en opmerkingen m.b.t. het lespakket Corneels Duizendjarige
Tijdreis?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
DANK VOOR JE MEDEWERKING!
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