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Wat vind jij? Jouw evaluatie KIES voor het kind.                                   
 

 
 

Hoi………………...,      Plaats……………….jaar……. 
 
Wat leuk dat je bij KIES bent geweest. 
We willen graag weten wat jij van KIES vond en hoe het nu met je gaat. 
Wil jij deze vragen beantwoorden*? 
*Wat vond je van KIES? 4 is slecht en 10 is heel goed. Je mag meerdere 
rondjes aankruisen. 

 
 
1) Wat vond je het fijnste bij KIES? 
 
O verhaal 
O praten over de scheiding 
O verschillende ervaringen en meningen 
O de werkbladen 
O spel 
O in een groep zijn met kinderen met ook gescheiden ouders 
O ik vond alles fijn 
O iets anders…………….. 
 
 
2) Vond je iets minder fijn bij KIES? 
 
O verhaal 
O praten over de scheiding 
O verschillende ervaringen en meningen 
O de werkbladen 
O spel 
O in een groep zijn met kinderen met ook gescheiden ouders 
O ik vond niks fijn 
O iets anders…………….. 

Ik mag mijn eigen  

gedachten en gevoelens 
hebben. 
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3) Ik kan fijn praten over de scheiding bij: 
 
O allebei mijn ouders 
O mijn vader 
O mijn moeder 
O mijn broer 
O mijn zus 
O mijn opa/oma 
O mijn oom/tante 
O onze buren 
O bij KIES 
O op school 
O nog anders, wie? …………………… 
 
 

4) Streep het foute antwoord door: 
• Ik weet door KIES meer over de scheiding van mijn ouders. 

JA/NEE/BEETJE 
•  Ik begrijp de scheiding beter door KIES. JA/NEE/BEETJE 
•  Door KIES kan ik beter over de scheiding praten. JA/NEE/BEETJE 
•  Door KIES het ik het fijner met mijn ouders/vader/moeder.   

JA/NEE/BEETJE 
•  KIES moet er voor alle kinderen met gescheiden ouders zijn. 

JA/NEE/BEETJE 
•  Ik kan nu beter omgaan met de scheiding. JA/NEE/BEETJE 
•  Als ik nog zorgen of vragen heb dan weet ik met wie ik kan praten. 

JA/NEE/BEETJE 
 
5) Wat ik nog over KIES wil zeggen…. 
 
 
 
 
 
Dank je wel voor het invullen! 
 

 

Ik mag kind zijn en opgroeien zonder zorgen! 
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