Vertel ons over de speurtocht!!!
We zouden je graag een paar vragen willen stellen over de speurtocht.
•

Mijn naam is ……………………………

•

Ik ben ……………… jaar oud.

•

Heb je de tentoonstelling boven al eens eerder gezien? Zo ja, hoe vaak? Kruis een van de
antwoorden aan.
Dit is de eerste
1 keer
2 keer
3 keer
Vaker dan 3 keer
keer

Hoe leuk was het?
Hieronder worden een paar vragen gesteld over onderdelen van de speurtocht. We zijn benieuwd hoe
leuk je het vond. Hieronder staat eerst een voorbeeld, daarna komen de echte vragen.
Voorbeeld
Dit is een voorbeeld om te zien hoe je de antwoorden aan kan kruizen. Bij de echte vragen mag je dus op
dezelfde manier een van de smileys aankruisen en een vinkje zetten bij Ja/Misschien/Nee.
Jullie hebben een onderdeel van de speurtocht bezocht.
Hoe leuk was dit onderdeel? Kruis een van de
gezichten aan.

Zou je dit onderdeel nog een keer willen doen?

...........................................................................................................................................................
Vragen
Jullie mochten eerst verschillende plaatjes uitkiezen bij de tafel.
Hoe leuk was het om de plaatjes uit te kiezen? Kruis
een van de gezichten aan.

Zou je dit spel bij de tafelnog een keer willen
doen?
Ja

Misschien

Nee

...........................................................................................................................................................

Jullie gingen naar boven om vragen te beantwoorden.
Hoe leuk vond je het om de vragen te beantwoorden?
Kruis een van de gezichten aan.

Zou je deze speurtochtnog een keer willen
doen?
Ja

Misschien

Nee

...........................................................................................................................................................
Op het laatst kwamen jullie bij de tafel.
Hoe leuk vond je het om de plaatjes uit te zoeken?
Kruis een van de gezichten aan.

Zou je deze opdracht bij de tafel nog een keer
willen doen?
Ja

Misschien

Nee

...........................................................................................................................................................

Een paar vragen
We hebben nog een paar vragen. We zullen eerst weer een voorbeeld geven.
Voorbeeld
Ik vind het gemakkelijk om deze lijst in te vullen.

Vragen
Nu volgen de echte vragen. Lees ze goed en beantwoord ze een voor een.

•

Ik vond deze speurtocht spannend.

•

Ik heb heel erg mijn best gedaan om anderen te helpen bij de speurtocht.

•

Ik vond het erg leuk om deze speurtocht te doen.

•

Ik vond dat ik de vragen beter kon beantwoorden dan de meeste andere kinderen.

•

Ik heb veel samengewerkt met mijn klasgenoten.

•

Ik kon mijn aandacht heel goed bij de speurtocht houden.

•

Deze speurtocht was best fijn om te doen.

•

Ik vond de speurtocht erg interessant.

•

Ik was vrij goed in het beantwoorden van de vragen.

•

Ik heb deze speurtocht met plezier gedaan.

•

Ik vond het leuk om anderen te helpen tijdens de speurtocht.

•

Terwijl ik met de speurtocht bezig was, bedacht ik dat ik het erg leuk het vond.

Drie vragen om zelf in te vullen
Bij de volgende 3 vragen mag je zelf een antwoord opschrijven.
A. Wat vond je leuk aan dit bezoek aan het Museon?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
B. Wat vond je niet leuk aan dit bezoek aan het Museon?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
C. Kun je opschrijven wat je tijdens dit bezoek aan het Museon allemaal gedaan hebt?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Een kleine quiz
Hier volgen 3 vragen over de tentoonstelling van de dinosaurus die je in het museum hebt gezien.

1. Hoe heet de dinosaurus op het plaatje? ............................................................................................
2. Wat at deze dinosaurus? ..................................................................................................................
Hoe weet je dat? ...............................................................................................................................
3. Waar joeg deze dinosaurus op? ........................................................................................................

Bedankt voor het meedoen. We hopen dat je het leuk vond!

