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1. Inleiding 
In de digibordsoftware van groep 5 tot en met 8 wordt elk thema afgesloten met de digibordrace in 

les 6. Na de toets spelen de kinderen in drie teams dit klassikale spel. Elke race duurt 15 minuten. 

Aan het einde van het jaar wint het team met de meeste punten.  

 

Afbeelding 1. Het openingsscherm van de digibordrace 

2. Werking van het spel 
De klas wordt aan het begin van het schooljaar opgedeeld in teams. Dit gebeurt automatisch op 

basis van een door de ict-beheerder ingelezen EDEXML-bestand. Naar wens kan de leerkracht de 

kinderen over de teams herverdelen. 

Het beste moment om de digibordrace te spelen is tijdens de toetsles (les 6) na afloop van de 

toets. Met de digibordrace kunnen de kinderen even stoom afblazen en de onderwerpen van het 

thema op ludieke wijze de revue laten passeren.  

De digibordrace duurt precies één kwartier. In dat kwartier komen twaalf kinderen achter elkaar bij 

het digibord om een quizvraag van Argus Clou te beantwoorden en een behendigheidsspel te 

spelen met één van de NIMOEKS (Nodeloos Ingewikkelde Machines voor Ontzettend Eenvoudige 

Klusjes). De software zorgt ervoor dat ieder kind tijdens het schooljaar even vaak aan de beurt is. 

De software selecteert steeds (zie afbeelding 2): 

- Het team dat speelt 

- De speler (kind) dat aan de beurt is 

- De NIMOEK waarmee het spel wordt gespeeld. 
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Afbeelding 2: de selectie van een team, kind en NIMOEK, voorafgaand aan een speelbeurt 

Elke speelbeurt per kind start met een quizvraag (zie afbeelding 3). Argus Clou stelt de kinderen 

vragen over het verhaal dat hij vertelt aan het begin van elke jaargroep of het thema (tijdens de 

film bij de authentieke bron). Ook stelt Argus Clou vragen over afbeeldingen uit het afgeronde 

thema. De quizvragen bevragen nooit lesstof en zijn door ieder kind dat de lessen heeft bijgewoond 

te beantwoorden. Een kind krijgt 20 seconden de tijd om het juiste antwoord aan te klikken. Hulp 

van zijn teamleden bij de beantwoording van de vraag is toegestaan. Met een goed antwoord op de 

vraag verdient het kind een joker. De joker wordt ingezet bij het spelen van het behendigheidsspel 

met de NIMOEKS van Argus Clou. 
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Afbeelding 3: een quizvraag  

Na het beantwoorden van de vraag speelt elk kind een behendigheidsspel met één van de 

NIMOEKS. Na afloop daarvan wordt de behaalde score opgeteld bij de teamscore en selecteert de 

software het volgende kind. 

Aan het eind van de digibordrace voor het betreffende thema worden de totaalscores per team 

bekendgemaakt op het digibord en wordt het spel afgesloten. 

In één kwartier komen dus 12 kinderen aan de beurt. Ze beantwoorden ieder een vraag en spelen 

ieder een behendigheidsspel met een NIMOEK. 
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3. 3 NIMOEKS 
Argus Clou heeft 3 NIMOEKS gemaakt waarmee de kinderen mogen spelen: 

- de viswasser 

- de fruitpakker 

- de vaatroller 

Viswasser 

Kinderen wassen zoveel mogelijk vissen die voorbij zwemmen door de stang bij de pijl aan te raken 

en de handschoen van links naar rechts te bewegen. Op het goede moment laat het kind de stang 

los. Maar pas op voor de sidderaal! Als het kind de aal wast, verlies het punten of de joker! 

 

Afbeelding 4: De viswasser 
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Fruitpakker 

Argus Clou heeft ook de fruitpakker gemaakt. Daarmee maakt hij heerlijke ijsjes voor Jules. De 

kinderen helpen Argus Clou door het juiste fruit in de machine te stoppen. De ‘monitor’ bij de 

trechter geeft aan welk fruit er in de machine moet. Het kind tik op het juiste moment op het fruit 

zodat het de machine in vliegt. Tikt het kind het verkeerde fruit aan, dan moet het opnieuw 

beginnen met een ander soort fruit. Lukt het drie keer achter elkaar het goede fruit in de machine 

te stoppen, dan maakt de machine een heerlijk ijsje dat via een ingenieus buizenstelsel in het 

bekje van Jules uitkomt. 

 

Afbeelding 5: De fruitpakker 
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Vaatroller 

De vaatroller is een heel handig apparaat voor het in de lucht houden van de vaat. Argus Clou 

heeft er lampjes opgezet die waarschuwen als het bord of de pan bijna valt. Dan klinkt er ook een 

zoemer. Beweeg over de wielen onder op de vaatroller om de vaat op vaatrollers te houden. Maar 

draai niet te hard, anders vliegt de vaat de lucht in. 

 

Afbeelding 6: de vaatroller 
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4. Spelverloop 
Er zijn twee manieren waarop het spel kan verlopen. Gebruik daarvoor de knoppen linksonder in 

het scherm. 

Automatisch verder 

 

Afbeelding 7: Knop automatisch verder 

De software bepaalt de voortgang. In precies 15 minuten komen er 12 kinderen aan de beurt. De 

schermen volgen elkaar automatisch op. U kunt tussentijds pauzeren met de pauzeknop 

rechtsboven in het scherm. 

Verder 

 

Afbeelding 9: Knop verder 

U bepaalt de voortgang en klikt steeds op ‘verder’. De tijd die beschikbaar is voor het 

beantwoorden van de vraag en het spelen van het spel is wel vooraf bepaald. U kunt tussentijds 

pauzeren met de pauzeknop rechtsboven in het scherm. 

 

5. Scores resetten 
De scores van de Argus Clou Digibordrace kunnen nu via de leerkrachtportal gereset worden. Deze 

reset kan alleen worden uitgevoerd voor alle methodes Argus Clou die op de school in gebruik zijn.  

Kies in het leerkrachtportal voor Instellingen
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Klik in de rubriek Teamscores wissen op de link wissen 

Let op! Deze actie wist de teamscores voor een groep binnen alle Argus Clou-methodes. 

 

 

 

6. Vraag en antwoord 
Hoe voeg ik de leerlingen uit mijn groep toe aan de digibordrace? 

Kan ik de kinderen uit de groep anders verdelen over de teams? 

Kan ik kinderen gedurende het schooljaar toevoegen? 

Kan ik de teamindeling in de loop van het jaar wijzigen? 

Wat gebeurt er met de teams als ik meerdere methodes van Argus Clou gebruik? 

Wanneer kan ik de digibordrace het beste spelen met de groep? 

Wat moet ik doen als een kind niet aanwezig is tijdens de digibordrace? 

Kan ik de digibordrace even pauzeren? 

Kan ik de race in over twee lessen verdelen? 

Kunnen de kinderen het spel ook individueel spelen op een computer? 

 

Hoe voeg ik de leerlingen uit mijn groep toe aan de digibordrace? 

De ict-coördinator van uw school doet dit. Hij/zij importeert de groepen en leerlingen als volgt: 

• Ga naar de beheerdersomgeving van de Malmberg digibordsoftware 

• Klik op Groepen en gebruikers importeren  

• Klik op Bestand kiezen 

• Selecteer een lokaal edexml bestand dat u geëxporteerd heeft uit uw LVS en open dit bestand 
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• Klik op Uploaden        

• Indien het importeren geslaagd is, verschijnt een groene balk 

• Indien het importeren niet volledig is, dan dient u de ontbrekende leerkrachten handmatig aan 

te maken. 

 

Kan ik de kinderen uit de groep anders verdelen over de teams? 

De digibordsoftware verdeelt de leerlingen automatisch evenredig over de drie teams. Indien u dat 

wenst, kunt u ze zelf herverdelen over de teams.  

• Klik op de button ‘Instellingen’ in het leerkrachtportal. 

• Selecteer eventueel de juiste groep, indien u aan meerdere groepen bent gekoppeld. 

• Verplaats een leerling door deze met uw muis te selecteren en op de juiste pijl te klikken. 

 

 

Afbeelding 10: kinderen herverdelen over de teams 

 

 

Kan ik kinderen gedurende het schooljaar toevoegen? 

Uw ict-coördinator kan kinderen toevoegen. Er is een instructie beschikbaar in de 

beheerdersomgeving van de Malmberg digibordsoftware. 

 

Kan ik de teamindeling in de loop van het jaar wijzigen? 

In principe kan dat, maar al behaalde scores blijven voor het team behouden. 

 

Wat gebeurt er met de teams als ik meerdere methodes van Argus Clou gebruik? 

De teamindeling is gekoppeld aan uw groep en niet aan de methode. De teams in uw groep zijn 

dus voor alle drie de Argus Clou-methodes hetzelfde. De scores die de teams per digibordrace 

behalen worden opgeteld bij behaalde scores voor de races bij de andere methodes. 
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Wanneer kan ik de digibordrace het beste spelen met de groep? 

De digibordrace duurt een kwartier en past dus uitstekend in les 6 na afloop van de toets. U kunt 

ook een ander moment kiezen. Speel de race dan bij voorkeur wel na afloop van het thema. De 

quizvragen gaan over de thema-inleiding van Argus Clou of afbeeldingen uit het lesboek die 

kinderen tijdens het doornemen van het thema zijn tegengekomen. 

 

Wat moet ik doen als een kind niet aanwezig is tijdens de digibordrace? 

Rechtsonder in het scherm dat de geselecteerde leerling toont zit een ‘opnieuw’-knop. Klik hierop 

en een nieuwe leerling wordt geselecteerd. 

 

Afbeelding 11: ‘opnieuw’ knop om bij afwezigheid een ander kind te selecteren 

  

Kan ik de digibordrace even pauzeren? 

Ja, dat kan. Gebruik de pauzeknop 

 

Afbeelding 12: ‘pauze’- knop op tijdelijk te pauzeren 

 

Kan ik de race in over twee lessen verdelen? 

Ja, dat kan. Sluit de digibordrace af en open het op een later tijdstip. Het systeem onthoudt waar u 

bent gebleven en gaat vanaf daar verder. 

 

Kunnen de kinderen het spel ook individueel spelen op een computer? 

Nee, dat kan niet. Het systeem selecteert steeds een ander team en een ander kind. Bovendien 

kan een gespeelde quizvraag niet opnieuw gespeeld worden. Als u één kind de digibordrace bij een 

thema laat spelen kunt het niet meer spelen met de andere kinderen uit de groep.  

 

 


