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Wat vond je van deze activiteit?

Wat vond je het meest/minst leuke onderdeel van deze dag?

Redenen meest/minst leuk:
Workshop

Droge voeten

Meest
Super leuk
Creatief
Goede ideeën
Het was leuk nadenken (2x)
Dat we hebben gewonnen
(3x)
Je was actief
Brainstormen is leuk (2x)
Je kunt vrij nadenken (3x)
Leuke en originele ideeën
Het samenwerken (2x)
Ideeën bedenken (2x)

Minst
Minder interessant
Niet leerzaam (5x)
We kwamen niet vooruit
Samenwerking ging niet (2x)
(Heel) saai (3x)
Duurde te lang (5x)
Groepje had weinig ideeën
Kwamen niet op gang
Duurde wat lang (3x)
Ging helemaal mis
Moeilijk iets te bedenken
We hadden niet gewonnen

Waterkwaliteit

Bezoek aan de Volmolen

Drinkwaterfles

Waterberging

Drinkwater

Samen de gekste dingen
verzinnen
Het was gezellig (2x)
Je kan je eigen fantasie
gebruiken
Het was buiten (10x)
Je was constant bezig (4x)
Supercool
Je kon iets doen
Leuk om buiten beestjes te
zoeken (3x)
Met z’n allen samenwerken
Leuk om te doen
Leuk experiment
Je leert over waterkwaliteit
Interessant om te weten wat
voor beestjes er in de sloot
zitten
Je kon vrij onderzoeken
Hond(en) (8x)
Enige, aardige man
De natuur (2x)
Buiten
Verhaal was erg leuk (2x)
Mooie plek
Info was interessant (4x)
Lekker buiten (2x)
Heel leerzaam (2x)
Lekker om een stukje te
fietsen
Ik wist er eigenlijk nog niet zo
veel van, nu wel
Het was best leuk en mooi
Je zit niet de hele tijd binnen
Folder maken
Zelf iets doen
Creatief (5x)
Leuke opdracht
Ontwerpen
Knutselen
Je kon fijn fantaseren
Leerzaam
We hadden originele ideeën
Hilarisch
Spekjes  (3x)
Je kreeg iets lekkers (3x)
Leerzaam (3x)
Leuk met quizvragen (2x)
Tegen elkaar quizen
Heel leerzaam (3x)

Het was saai
Te lange presentatie

Nutteloos
Tekenen is niet mijn ding
Niet (heel) leerzaam (4x)
Weinig te doen
Ging niet echt om water
Beetje onserieus

Je kon alleen maar gokken
We verloren
Te lang
Heel saai
Kinderachtig
Een en al topo
Niets geleerd
Te lang (3x)

Leuk experiment/proefje (7x)
Veel zelf doen (2x)
Leuk/interessant (2x)

Water footprint

Frank van Dost is cool
Leerzaam (2x)
Grappig
Dan weet je hoe slecht/goed
je bezig bent
Omdat ik nooit had gedacht
zoveel water te gebruiken
Interessant
Je kon er achter komen
hoeveel je per jaar verbruikt

Wat vond je van de beschikbare tijd?

Bij Science dit soort dingen al
gedaan
Te weinig tijd om proefjes te
doen
Geen duidelijkheid
Gewoon beetje saai (3x)
Weinig nuttige info
Er werd niet veel gedaan
Je moest gewoon een lijst
invullen (2x)
Engels
Je weet niet precies hoeveel
je eet/verbruikt
Je moest alleen stilzitten
Moeilijk in te vullen omdat je
veel niet wist
We moesten alleen op de
computer en dat vond ik niet
zo leuk
Het was niet echt leuk
Duurde te lang
Boeit me niet

Zou je vaker aan een Jet-Net Research activiteit mee willen doen?

Nee
Ja

Tenzij ik weet wat we gaan doen en het interessant vind en het onder schooltijd is
Als er in het begin minder lang gepraat wordt

Wat zou je graag anders willen zien/heb je nog tips?
Meer buiten doen (5x)
Actiever dingen (2x)
Meer verschillende activiteiten (2x)
Kortere activiteiten
Niet te lang praten, zodat je meer dingen kunt doen
Jammer dat sommigen wel naar de Volmolen of visjesvangen mochten en sommigen niet
Minder lange presentaties van tevoren (2x)
Kortere opening (6x)
Iets minder informatie
De groepen die niet naar de molen gingen moesten heel de tijd binnen blijven. Dat is stom.
Iets meer diversiteit in de workshops
Voor alle groepen iets buiten doen
Geen Volmolen meer doen, wel leuk, maar dan geen tijd voor andere dingen
Meer eten (3x)
De dag was soms wel interessant, maar eigenlijk nutteloos
Iedereen naar de molen/naar buiten (2x)
Een fijnere ruimte om te lunchen, zodat we ook kunnen zitten of naar buiten mogen (2x)
Geen brainstorms
Iedereen minimaal 2 workshops, want nu alleen naar de molen geweest
Wat enthousiaster
Zelf groepjes maken
De presentaties iets samenvattender
Wat er perse verteld moet worden verdelen over de dag
Een blad met wat waar en wanneer is
Meer pauze (om in de zon te liggen)
Wat korter
Het voorstuk leuk maken, vond ik een beetje saai
Eerlijk gezegd was vandaag compleet nutteloos; alles was algemene kennis

