
Help professor Skillz

Een gamification speurtocht voor 
basisschool leerlingen

PROFESSOR SKILLZ ONTWIKKELT EEN 
SUPER STUDIE SKILL, MAAR...

hij is zijn ideeënboek kwijtgeraakt.Help je mee zoeken?



Wie: basisschoolkinderen
Waar: eigen buurt
Wat: ontwikkelen van 21st century skills
Waarom: kids actief laten leren en fun beleven
Wanneer: tijdens corona crisis
Hoe: 7 woningen waar lampjes-poster kan hangen, én een woning dat als
standplaats fungeert voor de Skillzloodz brievenbus/bak (hierin deponeren
onderbouw leerlingen hun checklist)
 
Ouders ondersteunen bovenbouwleerlingen in uploaden opdrachten op FB
Skillzloodz.
 
Extra: beloning onderbouw leerlingen als ze checklist inleveren. Graag zelf
checklist printen voor elk kind.
 
Voorbereiding:7 posters ophangen op plek waar kleine kinderen het ook
kunnen zien. En bovenbouw kids makkelijk de qr code kunnen scannen.
 
Skillzloodz brievenbus neerzetten: dit kan eenvoudige curverbak zijn met
daarop de Skillzloodz (zie bijgevoegd document)
 
De opdrachten spreken voor zich, er is geen goed of fout. Het gaat over het
ontwikkelen van de skills.
 
Bonus opdracht is een reflectieopdracht. Elke week wordt een kind beloond
die veel opdrachten heeft gepost.  
 
Het pakket wordt u GRATIS aangeboden door Crioel. Wel vraagt Crioel
aandacht voor de ALS Stichting en vraagt u indien mogelijk een donatie te
doen op https://www.alsacties.nl/actie/jannie-seinen. 
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Wat is er gebeurd?

Professor Skillz is dag en nacht aan het werk om

de Super Studie Skills te ontwikkelen. Al zijn

ideeën heeft hij verzameld in een groot boek.

Maar helaas is het boek met alle ideeën zoek. 

Help jij professor Skillz zijn ideeën terug te 

vinden? Zoek de 7 lampjes in jouw buurt

(onderbouw) en maak de opdrachten bij de QR

codes (bovenbouw).

Pas op: houd 1 1/2 meter afstand!!!! 

Lever je briefje in bij de Skillzloodz en maak kans op een prijs!
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Kritisch denken: 
ik kan onafhankelijk van anderen

een eigen droom of mening

bedenken en vertellen.

Schrijf hier jouw naam, leeftijd en adres:
 

Sociale en culturele vaardigheden:
Je bent in staat om met mensen samen

te leren, te leven en te werken.

Samenwerken:
Gezamenlijk een doel halen, elkaar

aanvullen, inspireren en ondersteunen.

Communiceren:
Het overbrengen en ontvangen van

een boodschap.

Probleem oplossend vermogen:
Ik (h)erken dat problemen bestaan

en ben in staat om in actie te komen

om deze op te lossen.

Creativiteit:
Ik kan zelf nieuwe ideeën en

oplossingen creëren en uitvoeren.

ICT geletterdheid:
Wat doet media met jou en de wereld

om je heen. Hoe mediawijs ben jij?

bonus


