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Handleiding bij de Quiz 
 

 

Omschrijving 

Een quiz op het digibord voor groep 4.  

De quiz sluit aan bij de leerstof van blok 4. De kinderen oefenen spelenderwijs de volgende doelen: 

- tellen met sprongen van 10 of grote huppen vanaf een willekeurig getal. 

- optellingen tot en met 100 van het type 42 + 7, 47 + 8 en 40 + 30, 43 + 20. 

- aftrekkingen tot en met 100 van het type 42 – 7, 47 – 8 en 40 – 30, 42 – 20. 

- tot op centimeters nauwkeurig meten met een liniaal. 

 

Download de quiz en vertoon deze in full screen-modus op het digibord. Klik hiervoor op het logootje 

onderin de taakbalk:  

 

U kunt eenvoudig door de quiz lopen door de spatiebalk in te drukken.  Het groepje dat wint, kunt u 

desgewenst een kleine beloning geven.   

 

Werkwijze 

Verdeel de klas in groepen van vier. Maak heterogene groepjes. 

Ieder groepje heeft één blaadje om antwoorden in te vullen. Zorg ervoor dat ieder groepje één kind 

kiest dat de antwoorden opschrijft. 

 

Laat op het digibord de opgave met de twee antwoordmogelijkheden zien.  

Elk groepje schrijft hun antwoord op. U bepaalt zelf hoeveel tijd ze hiervoor krijgen. Als ieder groepje 

een antwoord heeft opgeschreven laat u met een klik het juiste antwoord zien op het digibord.  

 

Antwoord goed? Dan zetten ze een krul bij het antwoord. 

 

Ga daarna door naar de volgende vraag. 

 

Er zijn in totaal 15 vragen. U kunt de quiz inkorten als u dat nodig vindt. 

 

Het viertal dat na afloop van de quiz de meeste krullen heeft, wint.  

Gelijkspel? Stel dan de bonusvraag. Het groepje dat het dichtst bij het antwoord zit, wint. 

  

Tijdsduur 

Circa 40 minuten. U kunt de lengte van de quiz zelf bepalen. 


