
 
 
 
 
 

 
Opdracht: 

- Weet jij al veel over de weide? Dan is dit echt een opdracht voor jou. 
- Maak een Weide-quiz en test je klasgenoten (en leerkracht).  
- Doe dit alleen of in een klein groepje. 

 
Nodig: 

- computer 
- informatie uit bijvoorbeeld boeken of zoekkaarten 
- schrijfpapier 
- pen 
- materiaal om de punten bij te houden 

 
Aan de slag: 
 

o Hoe maak je deze quiz? Zorg dat je veel over dit onderwerp te weten komt. Ga op zoek naar 
informatie. Wat is er zo bijzonder aan dit gebied? Wat is er bijzonder aan de planten en dieren die 
er leven? 

o Bedenk bij ieder onderwerp een vraag. Daar maak je een meerkeuze-vraag van. Dus bij iedere 
vraag komen 3 antwoorden. 

o Het juiste antwoord weet je al. Nu bedenk bij deze vraag zelf ook twee antwoorden. Zo krijg je 
steeds een quizvraag met antwoord A, B en C. (Uiteraard komt het juiste antwoord steeds bij een 
andere letter te staan.) 

o Heb je ongeveer 10 vragen klaar? Dan kan de quiz beginnen. Vraag aan je leerkracht wanneer je 
deze quiz met de klas kunt spelen. 

o De deelnemers gaan allemaal aan één kant van het lokaal staan.  
o Wijs drie plaatsen in het lokaal aan waar ze straks heen moeten lopen voor hun keuze (A,B of C). 
o Jij bent de quizmaster en leest steeds de vraag voor. Daarna lees je steeds de drie antwoorden 

voor. Daarna maakt iedere deelnemer een keuze en loopt naar zijn / haar letter. 
o Wie het goed heeft krijgt een punt.  
o Je kunt de score goed bijhouden door ze een streepje op een papiertje te geven. Je kunt de 

deelnemers met het goede antwoord ook steeds een elastiekje of een paperclip geven. 
o Wie van de klas weet het meest over de Weide? 
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