
FEEDBACK formulier

Informatie

Naam Datum

Ik werk als Bij 

Thuissituatie (i.v.t.)

Organisatie

Waar is het spel gespeeld? Hoe lang is het spel gespeeld?

Met hoeveel kinderen en van welke leeftijd? Hoe vaak is het spel gespeeld?

Bijzonderheden over de situatie waarin of de kinderen waarmee gespeeld is: 
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Voorbereiding

De handleidingskaartjes.  
  
Zijn ze van te voren gelezen?

Ja
Nee

Waren deze duidelijk?

Ja Nee

De begeleidingskaartjes.  
  
Zijn ze van te voren gelezen?

Ja
Nee

Waren deze duidelijk?

Ja Nee

De A-5 kaart met handleiding methode. 
Is deze van te voren gelezen?

Ja
Nee

Was deze duidelijk?

Ja Nee

De A-5 kaart met speluitleg voor de kinderen.  
  
Is deze van te voren gelezen?

Ja
Nee

Was deze duidelijk?

Ja Nee

Welke kaarten vond je het meest bruikbaar. De kleine kaartjes, de grote kaarten, een 
combinatie?

Opmerkingen/ ideeën / suggesties hierover: 
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Welke informatie hebben de kinderen voor het spelen gekregen?

Wanneer het spel met twee of meer kinderen is gespeeld, zijn * (deel)vragen van toepassing.

Vormgeving

De gezichtjes. Hoe zijn deze ervaren. Kleuren, materiaal, aantal en gevoel…

Met de gezichtjes kon ik goed werken.

Ja Nee

De gezichtjes zijn een aanvulling op het spel.

Ja Nee

De mat. Hoe is deze ervaren. Kleuren, materiaal en gevoel…

De vragenkaartjes. Hoe zijn deze ervaren. Formaat, materiaal, aantal, inhoud...

De lesbladen. Hoe zijn deze ervaren. Formaat, materiaal, aantal, inhoud...
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Het werkblad. Hoe zijn deze ervaren. Formaat, materiaal, aantal, inhoud...

Het thuisblad.  Hoe is dit ervaren. Formaat, materiaal, inhoud...

Opmerkingen/ ideeën / suggesties hierover: 

Inhoud van het spel

De les

De les over emoties. Hoe hebben de kinderen deze ervaren?  
Is het beter als een les, of losse delen als meerdere lessen?

De les is het beste te geven als:

Een les
Losse delen
Anders namelijk

Is er verschil gekomen in begrip, andere visie, ander perspectief bij het kind tijdens de (deel)les 
*of de andere kinderen?
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De vragen

Werden deze herkend en konden de kinderen zich erbij inleven?

Hoe hebben de kinderen het beantwoorden ervan ervaren?

Het spel

Het kiezen en plaatsen en wisselen van een gezichtje. Hoe hebben de kinderen dit ervaren?

Staan en verplaatsen op de mat. Hoe hebben de kinderen dit ervaren?

* Luisteren naar en leren van elkaar. Hoe hebben de kinderen dit ervaren?

Delen / oplossingen te zoeken / verplaatsen. Hoe was dit voor de kinderen?

* Hoe waren de reacties van de kinderen die luisterden naar het kind op de mat?
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Voelen

Hoe was het voor de kinderen om te voelen?

Konden de kinderen aangeven wat ze voelden en/of waar ze dat voelden?

Wat merkte je aan de kinderen tijdens het stellen van deze vragen?

Wat merkte je aan jezelf tijdens het stellen van deze vragen?

Waren er kinderen die alleen wilden 
voelen en verder niets?

Ja
Nee

Waren er kinderen die alleen wilden 
vertellen en verder niets?

Ja
Nee

Hoe verliep dit *en reageerden de andere kinderen?

Verdere opmerkingen over de voorbereiding, het spelverloop, de vragen, de reacties:
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Gebruikte materialen

De volgende materialen heb ik gebruikt:

De (deel)les
De emotiegezichtjes bij de les
De emotiegezichtjes los van de les
De handleidingskaartjes klein
De handleidingskaart A5 (tekstzijde)
De uitlegkaart A5 voor de kinderen 
(tekstzijde)
De speluitlegkaart A5 voor de 
kinderen (spelzijde)
De mat
De categorieenkaart A5 
(kleurenzijde)
Het werkblad
Het thuisblad
De zorg voor jezelf steen
Het certificaat

Dit heb ik ook nog/ernaast gebruikt:

Observaties

Was er iets op te merken aan de houding, uitdrukking, lichaamstaal van de kinderen?  
Bij het stellen van de vraag, staan op de mat, evt verdere stappen met de kaartjes?

Is er verschil gekomen in begrip, andere visie, ander perspectief bij het kind op de mat *of de 
andere kinderen?

Is er een woord dat of uitdrukking die steeds terugkwam tijdens het spel?
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Evaluatie

Wat is het belangrijkste dat de kinderen leren van dit spel?

Heb je als spelleider iets geleerd over de kinderen?

Wat vind je het mooiste aan het spel?

Heb je iets gemist in, bij of tijdens het spel?

Wat zou je nog willen veranderen?

Deze vraag/situatie zou ik graag aan het spel toegevoegd zien/past ook heel goed in het spel:

Zou je dit spel vaker willen gebruiken en in welke setting?
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Mening

'Het zorg voor jezelf spel':

Helemaal 
niet mee 

eens

Niet mee 
eens

Neutraal Mee 
eens

Helemaal 
mee 
eens

Voorziet in een behoefte

Brengt iets dat er nog niet is

Zou ieder kind kunnen spelen

Zou iedereen kunnen leiden

Heeft baat bij de emotiegezichtjes

Heeft baat bij de (deel)lessen

Heeft baat bij het werkblad

Heeft baat bij het thuisblad

Heeft baat bij de opzet van spel: 
levels / bonuslevels / powerup - 
achievement. (terminologie)

Wat zijn je ideeen en gedachten over de inzet van het spel, thuis, in instellingen: een coach/
begeleidings/therapeutische praktijk, op school. Hoe zou het inzetbaar zijn, zouden er 
verschillende prijzen moeten zijn, eenmalige of een jaarlijks terugkerende certificering of 
workshop, een eenmalige of jaarljks terugkerende licentie voor instellingen? Verkoop van 
geheel of delen apart? Wat zou het mogen kosten?

Zou je graag van te voren een workshop gehad 
willen hebben over het spel?

Ja
Nee

Zou je na het spelen nog een workshop 
willen hebben over het spel?

Ja
Nee
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Iets dat je is bijgebleven dat een kind heeft gezegd tijdens/over het spel:

Wat zou je willen aanraden of adviseren over het spel?

Ruimte voor ALLES wat je verder nog wilt zeggen over het spel…

  
  

Heel hartelijk dank voor het spelen van  
'het zorg voor jezelf spel'  

en invullen van dit formulier ❤ 
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