
 
 

Evaluatie Kinderopvang schooljaar 2021/2022 – groep:  
 

Kunnen jullie aangeven hoe tevreden jullie zijn over de samenwerking met de afdeling 
Kinderopvang van KopGroep Bibliotheken als partner? 

We gebruiken een schaal waarbij 1 ‘zeer ontevreden’ en 10 ‘zeer tevreden’ betekent. 
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- Wat vinden jullie belangrijk in de samenwerking met de bibliotheek? 
 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Evaluatie Bibliotheekpassen 

 
- Heeft jullie groep de bibliotheekpas gebruikt?                               ja/nee 
- Heeft jullie groep een digitale account aangemaakt?                   ja/ nee  

 

- Waar is de bibliotheekpas voor gebruikt? 
o Boeken ruilen  
o Boeken reserveren Hoe maak ik een online reservering? - YouTube 
o Extra boeken bij een thema aanvragen 
o Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………….. 

 
- Zijn jullie tevreden over de mogelijkheden van de bibliotheekpas? Denk aan 

themacollecties, digitaal, uitleentermijn, materialen.  
 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Evaluatie programma’s in de bibliotheek of op de locatie 
- Wat vinden jullie van de programma’s die het afgelopen schooljaar zijn uitgevoerd? Kun je 

dit toelichten. 
 

➢ Voorleesplezier 
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           Toelichting  ………..………………………………..……………………………………………………………………… 
 

➢ Voorlezen op de groep 
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            Toelichting ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y5WmHx_d1LM


 
 

➢ Training interactief voorlezen 
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            Toelichting …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Evaluatie collecties (indien van toepassing) 
Welk onderwerp / titel leesbevordering …………………………………………………………………………………… 

- Voldeden de collecties die jullie hebben ontvangen aan de verwachtingen?  
ja/nee 

- Sloten de collecties aan bij de beleving en het niveau van de kinderen? 
ja /nee 

- Waren er voldoende materialen beschikbaar? 
               ja / nee 

- Hoe verliep het aanvragen van de collecties via het aanvraagformulier?      
               makkelijk/ moeilijk          

 
Contacten met de afdeling Kinderopvang van KopGroep Bibliotheken 

- Hoe hebben jullie de contacten ervaren met de bibliotheekconsulent? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Welke manier van communiceren heeft de voorkeur? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  

Menukaart/  aanbod van de bibliotheek 

Wat is als het meest waardevol ervaren op de menukaart/ bibliotheekaanbod? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               Wat heb je gemist, waar is nog behoefte aan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Nieuwe website! 

- We hebben een nieuwe website!  
- De contactgegevens van de afdeling Kinderopvang van KopGroep Bibliotheken zijn: 

kinderopvang@kopgroepbibliotheken.nl  of 0223 670310 (of rechtstreeks via jullie eigen 
leesconsulent) 
 

- Zijn jullie geabonneerd op de nieuwsbrief? ja / nee 
 

- Hebben jullie nog vragen/opmerkingen over het invullen van het inschrijfformulier?  
 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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