Stichting Creatief Onderwijs

Adopteer een Verzorgingshuis

Evaluatieformulier School / Verzorgingshuis
School:						Verzorgingshuis: 			
Coördinator:						Coördinator:
Van zowel het verzorgingshuis als van de school ontvangen wij dit evaluatieformulier graag na
afloop van elk adoptiejaar retour. Graag de vragen beantwoorden met een cijfer tussen 1 – 10 en
vooral ook toelichtingen bij de vragen schrijven.
Stichting Creatief Onderwijs wil graag van uw ervaringen leren.
Heeft het programma Adopteer een Verzorgingshuis over het afgelopen jaar grosso modo aan uw
verwachtingen voldaan?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (volstrekt niet)								
10 (volledig)
Toelichting:
Hoe denkt u dat de scholieren het afgelopen jaar hebben ervaren?
1 (verplicht nummer)							
10 (leuk om te doen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting:
Hoe denkt u dat de bewoners van het verzorgingshuis het afgelopen jaar hebben ervaren?
1 (viel zwaar tegen) 							
10 (heel enthousiast)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toelichting:
Wat zijn de ervaringen van uw collegae die bij de verschillende activiteiten betrokken zijn geweest?
1 (zinloze onderneming)							
10 (goede bijdrage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
						
				
aan maatschappelijke vorming)
Toelichting:
Zijn er bepaalde activiteiten die niet erg aanspreken en die in de toekomst beter niet herhaald
kunnen worden? Zo ja, welke?
Toelichting:
Zijn er bepaalde activiteiten die u komend jaar wilt toevoegen? Zo ja, welke?
Toelichting:
Bent u tevreden met de materialen die SCO ter beschikking heeft gesteld?
Heeft u suggesties ter verbetering, dan wel uitbreiding?
Toelichting:

Evaluatie per activiteit
Activiteit		
Opmerkingen / ervaringen / suggesties
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.						

		

Heeft u verdere suggesties of adviezen ter verbetering van Adopteer een Verzorgingshuis?
Suggesties / adviezen:
Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier. De ontvangen informatie zal de Stichting
gebruiken ter verbetering van het programma Adopteer een Verzorgingshuis. Graag ontvangen
wij wederom het ingevulde Aanvraagformulier met de data en activiteiten voor het komende
adoptiejaar.
Plaats: 						
		

Datum:		

Disclaimer: op deze overeenkomst is de disclaimer zoals te vinden op
www.stichtingcreatiefonderwijs.nl van kracht.

