


inhoud

• een les ondergaan

• uitleg

• zelf aan de slag

nu doen

- log in

- kies een krachdt



welke ervaring heb jij met games?



verzin de beste teamnaam

• het winnende team krijgt 100 XP per persoon



interactief

• haal de elektriciteitstoets op

• geef commentaar dat downloaden gelukt is

• maak de drie vragen door goede antwoord geel te 
arceren

• upload de antwoorden op de juiste plek

• èn… verdien weer punten!



afsluiting

• Ga wat kopen met je punten





klassenmanagement spel

• je speelt het ‘spel’ in de werkelijke wereld
wat je doet beïnvloedt je avatar in virtuele wereld, 
en… vice versa

• doel van het spel:
1. zoveel mogelijk punten verdienen
2. niet doodgaan



iedere leerling heeft een eigen avatar

leerlingen zitten in teams

experience points

















aanpassen

je kunt krachten zelf aanpassen

(je kunt bijna alles aanpassen)



samengevat

goed gedrag wordt écht beloond



slecht gedrag

health points

















aanpassen

je kunt straffen zelf aanpassen

(je kunt bijna alles aanpassen)







samengevat

goed gedrag wordt écht beloond

slecht gedrag wordt bestraft

voordeel van Classcraft

straffen gaan minder ten koste van persoonlijke relatie















aanpassen

je kunt gebeurtenissen zelf aanpassen

er zitten er al ongeveer 80 in

(je kunt bijna alles aanpassen)



Beurten geven







werkt het?

voordelen

• leuk

• worden groepen gevormd, verantwoordelijk voor elkaar

• verbetering persoonlijke relatie

• kost niet veel tijd (~5 minuten per les)

• helpt consequent zijn



werkt het?

nadelen

• kan afleidend werken

• werkt niet voor iedereen

• kunnen ons voorstellen dat buiten spel vallen probleem 
geeft



betaalde of onbetaalde variant



conclusie



zelf aan de slag

• maak een eigen docentaccount aan

• maak een demoklas aan

• neus rond

• laat een paar gebeurtenissen van de dag plaatsvinden

• geef een willekeurige leerling een beurt. Reset (of niet)

• laat een leerling doodgaan, kijk wat er gebeurt

• pas één straf aan

• pas één gebeurtenis van de dag aan


