
           

Beste leerkracht, 

Wat leuk dat u meedoet met de SlimmmerIQuiz. Dit is al het zesde jaar dat we de quiz uitvoeren en we merken dat 

we naast de oude garde, ook veel nieuwe scholen weten te bereiken. Dit alles zouden we niet kunnen doen zonder 

het enthousiasme van de collega’s op de onderwijswerkvloer (ik zeg “collega’s”, ik heb zelf ook krijt aan de vingers). 

Deze eerste ronde wordt in de klas gespeeld. Het is een getimede powerpoint, de kinderen hebben individueel een 

antwoordenblad voor zich en vullen die in tijdens het afspelen van de powerpoint. Uzelf moet af en toe “doorklikken” 

als er een instructiemomentje zit ingebouwd in de quiz, maar verder speelt de powerpoint gewoon door. U kijkt zelf 

de antwoordbladen na aan de hand van het nakijkmodel. 

In deze quiz zit een 3D tekening, dus een liniaal(tje) is handig. Verder potlood, gum, evt een pen, kladpapier en 

natuurlijk zo’n antwoordenblad per leerling.  

Niet alle leerlingen krijgen alle opgaven op tijd af. Dat zal bij de volgende ronden ook zo zijn. U kunt zelf zien of u 

hier bepaalde leerlingen mee frustreert en of dat een gezonde frustratie is of een ongezonde. Ook bepaalt u zelf of u 

de hoogstscorende leerlingen doorstuurt naar de volgende ronde, of juist andere leerlingen. Tenslotte is het kenbaar 

maken van de scores ook iets waar u zelf over beslist. Ikzelf doe het nooit, de kids weten niet eens dat er scores 

zijn, ze krijgen gewoon te horen wie er doorgaat en dat ik me verheug op hun creatieve samenwerking bij de 

volgende ronde.  

Naast de vragen-powerpoint is er ook een antwoorden-powerpoint. Deze verschijnt over een paar weken online. U 

kunt met de leerlingen oude quizzen oefenen vanaf onze website www.slimmeriquiz.nl.  

Tenslotte: dit jaar staat de timer een stuk minder strak. Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan wensen van de 

leerkrachten. Als u hierover wilt communiceren nodigen we u uit dat te doen op onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/slimmeriquiz/.  

Ik wens u veel plezier met de klassenronde van de Mensa SlimmerIQuiz 2018. 

Charlotte Hoyng, vereniging Mensa Nederland.       Hieronder een bericht van onze sponsor 

Uitdaging + Plezier = Ontwikkeling 
 
Denkspellenparadijs.nl  verkoopt originele en uitdagende denk- en gezelschapsspellen en 
is een onderdeel van ERTEE. ERTEE is een praktijk voor remedial teaching, training en begeleiding. 
Naast vakinhoudelijke begeleiding trainen wij ook cognitieve- en executieve functies. Voor deze laatsten maken wij 
veel gebruik van denkspellen. 
Onze ervaring leert dat door de combinatie van vakinhoudelijke begeleiding  + het trainen van cognitieve - en 
executieve functies geldt : 1 + 1 = 3 
 
Ben je op zoek naar originele en uitdagende spellen waarmee je cognitieve - en executieve functies kunt trainen 
en/of spellen die hier een beroep op doen?  Neem dan zeker een kijkje op onze site.  
Wil je persoonlijk advies? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@denkspellenparadijs.nl of via 
telefoonnummer 06-26038868. 
 
Facebook: denkspellenparadijs | Twitter: vincentdenkspel | LinkedIn: Vincent Schillevoort 
 
Voor u als leerkracht en voor uw collega’s bieden we een kortingscode die een jaar geldig is:  
slimmeriq-2-2018; € 5,00 korting (bij minimale besteding van €20) 
Ook willen wij de leerlingen een kortingscode bieden. Die staat bovenaan het antwoordblad (afscheurbaar) en u 
kunt het eventueel aan de ouders van de leerlingen sturen: slimmeriq-1-2018 € 2,50 korting 

http://www.slimmeriquiz.nl/
https://www.facebook.com/slimmeriquiz/
mailto:info@denkspellenparadijs.nl

