Hoe werkt het spelen van de voorronde in de klas?
Voorbereiding
1.	Ga naar www.lekkerslimquiz.nl, klik op ‘speel de quiz’ en log in met je unieke inlogcode die je in de
e-mail hebt ontvangen.
2. Download het antwoordvel en print deze voor alle leerlingen uit.
3.	Start de quiz. Let op! Het is raadzaam de quiz 20 minuten van tevoren op te starten zodat de video’s
kunnen laden. Zeker bij een verouderde computer of langzaam internet kan het zijn dat de quiz bij de
filmpjes even blijft hangen. Het spelen van de vragen duurt maximaal 30 minuten.
Tip! Het is raadzaam om de vragen en de antwoordmogelijkheden voor te lezen.
De quiz
1. Deel de antwoordvellen uit.
2.	Speel de quiz op het digibord. Gustavo de meeuw en Dave de duif nemen de leerlingen mee door de
quiz. In verschillende filmpjes introduceren zij de thema’s. Let op! Zorg dat het geluid aanstaat.
3.	Je kan met de spatieknop de quiz zelf bedienen. Met een klik op de spatieknop ga je naar de volgende vraag,
verschijnen de antwoorden én kan je de quiz pauzeren. Let op: je kunt niet terug naar de vorige vraag.
4.	Het is de bedoeling dat je alle vragen in één keer achter elkaar doorspeelt. Pauzeer alleen wanneer
echt noodzakelijk.
5. Haal de antwoordvellen op.
6.	Bespreek de open vraag klassikaal met de leerlingen en kom samen tot een antwoord. Vul het antwoord later
in op de website, samen met de namen van de twee leerlingen die de quiz het beste hebben gemaakt.
Nakijken
1. Download het nakijkvel en kijk de quiz na.
2.	Bepaal welke twee leerlingen de meeste vragen goed hebben en de quiz dus het beste hebben gemaakt.
Vul deze namen in op de website, samen met het antwoord op de open vraag.
Let op! Doe dit voor 17 mei 2020.
Nabespreking
1.	Bespreek met de leerlingen de antwoorden. Het is mogelijk om opnieuw door de quizvragen heen te
gaan (zonder wachttijd en filmpjes). Dit kan via het hoofdmenu onder ‘quiz nabespreken’. Klik elke keer
op de spatiebalk om naar de volgende vraag te gaan.
2.	Maak klassikaal bekend welke twee leerlingen de LekkerSlim!-quiz het beste hebben gemaakt en mogelijk
de klas vertegenwoordigen tijdens de finale. Eind mei krijgen jullie te horen of de klas door is naar The Final.
Heel erg veel plezier met de LekkerSlim!-quiz! En kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op:
lekkerslim@bibliotheek.rotterdam.nl

