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Een school vinden is stap 1

Op welke school ga je de les verzorgen?

De grootste kans om een school te vinden waar je 
de les kunt geven vind je in je eigen netwerk. Ken je 
iemand in je nabije omgeving die les geeft in groep 
7 of 8? Of heb je (klein)kinderen op een 
basisschool. Benader je contacten dan als eerst. 

Lukt dat niet? Zoek dan een school via 
www.toekomstbehendig.nl of via 
www.scholenopdekaart.nl en neem contact op. 
Telefonisch gaat het snelst, stuur daarna een e-mail 
met meer details.

Mocht dat nu ook niet lukken, laat ons dat dan 
uiterlijk 20 september weten. Er zijn vast nog 
scholen op zoek naar een quizmaster.

Zoek een school
#duurzameles

http://www.toekomstbehendig.nl
http://www.scholenopdekaart.nl


Benader de school is stap 2

Met welk verhaal nodig je de school uit om 
mee te doen aan de Duurzame Les?

Jaarlijks doen duizenden scholen mee aan de 
voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid op 
10 oktober. U heeft er wellicht ook al eens aan 
meegedaan. DItmaal wordt er naast de 
voorleesactie een duurzame les aangeboden aan 
groep 7 en groep 8.  De les wordt gegeven door 
professionals met een duurzaamheidsachtergrond. 
De les duurt een uur en wordt bij voorkeur tijdens 
de ochtend van 10 oktober gegeven. Ik zou graag 
deze les bij u op school verzorgen. De organisatie 
ligt in handen van Duurzame Pabo, Groene 
Generatie en One Future Play.

Benader de school
#duurzameles



Hoe ziet de les eruit
De les duurt ongeveer een uur

1. De gastdocent /quizmaster vertelt iets over 
zichzelf, werk en wat hij of zij persoonlijk 
belangrijk vindt aan duurzaamheid

2. De gastdocent zal een presentatie via een 
digiboard willen geven

3. Hiernaast zie je een schematische weergave 
van de insteek van de les. 

a. De kinderen openen de les op een 
laptop, tablet, chromebook of 
smartphone

b. De quizmaster opent het dashboard 
van de les via een laptop of 
aanwezige computer die bij voorkeur 
aangesloten is op een digiboard 

4. De gastdocent of quizmaster begeleidt de 
kinderen door het verhaal en de 
(quiz)vragen

5. Het lijkt een  beetje op Kahoot, alleen dan 
met meer diepgang en interacties

Ik begeleid de 
les en leer er 
zelf ook nog 
iets van.

Wij swipen, 
tappen en 
draggen ons de 
toekomst in

   www.duurzameles.nl

voortgang
feedback

video

digiboard



Checklist
De volgende zaken dien je met de school af te 
stemmen:

1. Zorg voor een vast contactpersoon bij de 
school me wie je kunt afstemmen

2. De groep 7 of groep 8 aan wie je de gastles 
geeft. (Niet meer dan 1 klas tegelijk)

3. De datum en het tijdstip
4. Een gereserveerd tijdslot van 1 uur
5. Zorg dat er een leerkracht of onderwijs- 

assistent beschikbaar is gedurende de les 
(jij bent er niet om orde te houden)

6. De kinderen dienen te kunnen beschikken 
over een tablet, smartphone of laptop (bij 
voorkeur met touchscreen)

7. Er dient een browser op te staan, bij 
voorkeur Firefox of Chrome (we raden 
oudere versies van Internet Explorer af)

8. Zorg dat je van te voren weet of je je laptop 
op een digiboard kan aansluiten en met 
welke aansluiting (hdmi, divx e.d.)

Ik begeleid de 
les en leer er 
zelf ook nog 
iets van.

Wij swipen, 
tappen en 
draggen ons de 
toekomst in

   www.duurzameles.nl

voortgang
feedback

video

digiboard



Als je zelf geen leerkracht bent dan kunnen 
we niet van je verwachten dat je orde 
houdt. Ga dan de les ook niet geven als er 
geen leerkracht of assistent bij de les 
aanwezig kan zijn. 

Zorg dat je les niet langer duurt dan het 
afgesproken uur. Richt je op drie kwartier, 
dan heb je nog een beetje uitloop.

Foto's van de les maken kan, maar kinderen 
mogen niet/nooit herkenbaar op beeld. 
Overleg eventueel met de aanwezige docent 
of assistent over wat wel kan, mocht je toch 
iets met bijv. collega's willen delen over het 
lesmoment.

Aanvullende spelregels
#duurzameles



Inhoud
Quizmastertraining

Vanaf 20 september zullen er 
online instructies te vinden zijn en 
een of meerdere webinars 
worden gegeven. Doe je mee aan 
het programma via je eigen 
werkgever, dan wordt er ook een 
training op locatie verzorgd.


