Wat vind jij van de

?

De Universumredactie maakt vijf keer per jaar met heel
veel plezier voor jou de Universum, het tijdschrift van de
JWG. Laat ons weten hoe we dat nog beter kunnen doen!
Leeftijd:………….

jongen/meisje

Datum:…………...
Ik lees de Universum:
☐Altijd
☐Bijna altijd
☐Soms wel, soms niet
☐Bijna nooit
☐Nooit
☐Anders, namelijk:
……………………………………………

Als ik de Universum lees, dan lees ik:
☐(Bijna) alles
☐Ongeveer de helft
☐Een paar pagina´s
☐Ik lees de Universum nooit
Als ik de Universum lees, dan lees ik:
☐Altijd dezelfde rubrieken
☐Gewoon wat me leuk lijkt
☐Altijd dezelfde rubrieken en wat er verder leuk lijkt

Als je de Universum leest, kleur het rondje/smiley in dat het beste weergeeft wat
jij van dat artikel/die rubriek vindt (kleur op elke regel 1 rondje/smiley):
Artikel/rubriek
Voorpagina
Redactiefje
JWG-foto op pagina 2
Nieuws uit de Ruimte
Het hoofdartikel (4 pagina’s)
Kortere artikelen
De top 5/Weetjes
Kamp- en bijeenkomstverslagen
Tessa’s Puzzeluurtje
Dossier JWG
Historische Strip
Waarneemkalender/Intro waarneemkatern
Waarneemtips & -trucs
Artikel over sterrenbeeld
Twans blik op…
Hubble Zoo/Space Scoops
Groeten uit…
Heb je opgelet?
Column
Universum Junior
JWG&Co (achterkantstrip)
Losse stripjes en cartoons bij de artikelen

Nog
nooit
gelezen

Stom

Te
gek!

Gebruik je de symbolen die de
moeilijkheidsgraad van een artikel
aangeven om artikelen te vinden die je
wilt lezen?
☐Altijd
☐Soms wel, soms niet
☐Nooit, waarom niet?

Gebruik je de symbolen die het
onderwerp van een artikel aangeven
om artikelen te vinden die je wilt
lezen?
☐Altijd
☐Soms wel, soms niet
☐Nooit, waarom niet?

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

……………………………………………....................

Schrijf hier op wat je vindt van de opmaak van de Universum (wat vind je van de
kleur, zijn de artikelen leesbaar, zien de pagina’s er mooi uit, moet er meer tekst
op of juist meer plaatjes? Enz):
........................................................................................................................................................
De internettips in de Universum gebruik ik
☐Allemaal
☐Soms
☐Nooit, waarom niet?

De QR-codes in de Universum gebruik ik
☐Allemaal
☐Soms
☐Nooit, waarom niet?

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

……………………………………………....................

Welke woorden passen volgens
jou bij de Universum? (meerdere
antwoorden mogelijk)
☐Mooi
☐Stoer
☐Vrolijk
☐Interessant
☐Handig
☐Moeilijk
☐Leuk
☐Saai
☐Dom
☐Modern
☐Ouderwets
☐Afwisselend
☐Inspirerend
☐Overbodig
☐Leerzaam
☐Anders, namelijk:
………………………………………………………..

Waar zou je graag meer over willen lezen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐Kosmologie/sterrenstelsels/zwarte gaten (de
evolutie van het Heelal)
☐Sterrenbeelden
☐UFO’s/buitenaards leven
☐Ruimtevaart
☐Waarnemen
☐Kampen en bijeenkomsten
☐Sterrenkundenieuws
☐Ons zonnestelsel/planeten
☐De Aarde/het weer
☐Sterren en sterevolutie
☐Andere JWG’ers
☐Telescopen
☐Beroemde sterrenkundigen en hun ontdekkingen
☐Beroemde theorieën zoals snaartheorie en de
relativiteitstheorie
☐Puzzels
☐Knutsels/spelletjes/experimenten
☐Anders, namelijk:
……………………………………………………………………………

Wat mis je nog aan de Universum? Heb je verder nog opmerkingen of
suggesties?
…………………………………………………………………………………………………..........................................
Heel erg bedankt voor je hulp en veel leesplezier met de volgende Universums!! Ga naar
www.sterrenkunde.nl/jwg/universum voor meer informatie over de Universum, of mail naar
universum@sterrenkunde.nl.

