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BEN JE LEERKRACHT OF BEGELEID JE EEN GROEP? 

Veelgestelde vragen 
Wat moet ik als begeleider of leerkracht doen tijdens het spel? 

Je kan kiezen tussen drie rollen: 

1. Spelleider:  
 Je start het spel op en vormt de teams.  
 Je speelt niet mee met het spel.  
 Je deelt wel scores uit tijdens het spel. Je bent de hele duur van het spel actief en betrokken.  

2. Deelnemer: 
 Je start het spel op en vormt de teams.  
 Je speelt mee met het spel, net als de andere deelnemers.  
 De deelnemers geven elkaar scores. 

3. Geen rol:  
 Je start het spel op en vormt de teams 
 Je speelt niet mee met het spel en hebt geen actieve rol. Tijdens het spel kan je gerust een koffie 

gaan drinken en wachten tot het spel is afgelopen. 
 De deelnemers geven elkaar scores. 

Voor hoeveel deelnemers is het spel? 

Een groepsspel is voor een groep vanaf 6 tot maximaal 50 spelers. Een groep wordt ingedeeld in teams. Elk team 
kan bestaan uit 3 tot 5 deelnemers. 

Moeten de deelnemers hun eigen smartphone gebruiken? 

Ja, het spel wordt gespeeld met de smartphone van de deelnemers. Elke deelnemer gebruikt een eigen smartphone 
om de route en het spel mee te volgen. 

Wat als sommige deelnemers geen eigen smartphone hebben? 

Er is minimaal 1 smartphone per team nodig. Liefst volgt iedereen mee op een eigen toestel, dat zorgt voor meer 
betrokkenheid en interactie. Lukt dat niet, geen probleem: deelnemers zonder smartphone kunnen niet inloggen in 
het spel, maar kunnen wel meevolgen op de smartphone van een teamgenoot.  

Hoelang duurt het spel? 

Je kan kiezen tussen verschillende routes. Bij elke route staat de duur aangeduid, die varieert tussen 1,5 en 2 u.  

Kunnen de deelnemers een pauze nemen tijdens het spel? 

Het spel heeft een vaste timer die automatisch afloopt. Een lange pauze tijdens het spel is dus niet aangewezen. 

Heb ik verder iets nodig of moet ik iets meenemen?  

 Je hebt een eigen smartphone nodig om het spel op te starten. 
 Lees de handleiding voor de spelleider vóór je het spel start. Voor alle zekerheid print je deze best af om te 

raadplegen tijdens het spel. 
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Hoe maak ik teams?  

Nadat alle spelers een profiel hebben aangemaakt, kan je de groep in teams verdelen. Kies het aantal spelers per 
team. De teams worden nu willekeurig gevormd maar je kan spelers nog van team veranderen. Dat doe je door op 
de knop ‘wijzigen’ te klikken naast de naam van de speler die je van team wil wisselen. Vergeet niet op de diskette te 
klikken om de teamwissel te bevestigen.  

Kan ik spelers toevoegen als het spel al bezig is? 

Nee. Alle spelers moeten toegevoegd zijn voordat de teamverdeling is gebeurd.  

Hoe voeg ik spelers toe aan het spel?  

Ofwel laat je hen de QR-code scannen ofwel stuur je hen een e-mail met een link om in te loggen. De e-mail kan je 
versturen door op de QR-code te klikken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een e-mailadres in te geven. Als alle 
spelers een profiel hebben aangemaakt, kan je naar het volgende scherm. Hier krijg je de laatste keer de 
mogelijkheid om spelers toe te voegen. Laat spelers niet naar game.plonge.be gaan. Deze link is enkel voor 
spelleiders. 

Kan je deelnemen zonder e-mailadres? 

Nee. Je hebt een e-mailadres nodig om een profiel aan te maken en zonder profiel kan je niet deelnemen. 

Wanneer is het spel gedaan? 

Als de timer afloopt. Of door handmatig het spel te stoppen door in het menu te klikken op ‘Stop deze route’. Je kan 
dan een boodschap verzenden naar de spelers.  

Wanneer begint de timer te lopen?  

Als je klikt op ‘start het spel’, en daarna op ‘ok’, begint de timer te lopen. Laat de spelers eerst naar het startpunt 
gaan alvorens op ‘ok’ te klikken. Anders verliezen ze misschien kostbare tijd onderweg naar het startpunt.  

Een speler heeft de browser gesloten en geraakt niet meer in het spel. Wat nu? 

Alle spelers hebben een e-mail gekregen met daarin een link. Via deze link kunnen ze opnieuw inloggen. Opgepast, 
deze e-mail belandt meestal in de spam- of reclamefolder. 

Ik heb gekozen voor een spel waarbij de spelers elkaar scores geven. Hoe doen ze dit?  

Spelers geven elkaar punten door in het menu te kiezen voor ‘Geef scores aan de teams’. Ze kunnen dit doen tijdens 
het spel of na de laatste opdracht.  

Refresh? 

De refresh-button is dikwijls de oplossing voor een probleem. Soms laadt een scherm niet of zie je iets niet 
verschijnen. Refresh dan je scherm.  

Hoe toon ik de inzendingen van de teams aan de hele groep? 

Als het spel gedaan is, kan je de inzendingen van de teams projecteren. Het is leuk om elkaars video's, 
audiofragmenten enz. te bekijken in de klas. Ga naar het menu en klik op ‘beheer spel’. Ga naar ‘mijn routes’ en klik 
op de route waarvan je de resultaten wilt tonen.  

Kan ik de inzendingen tonen via mijn computer (i.p.v. smartphone)? 

Dat kan. Ga in je browser naar game.plonge.be. Kies voor ‘ik heb al een login’. Ga via het menu naar ‘beheer spel’. 


