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Zijn jouw leerlingen DUITS aan het leren? Zijn 
zij 13 t/m 16 jaar? Probeer dan de GERMAN 
QUIZ CHALLENGE! Kom met ons mee naar 
München en leer vijf jonge skateboarders 
kennen die zullen helpen jouw leerlingen te 
toetsen, en ze ondertussen iets leren over 
verschillende onderwerpen, van de omgeving 
tot de alternatieve muziekwereld.  

Deze online applicatie beoordeelt de lees-, 
luister- en schrijfvaardigheid van jouw 
leerlingen zonder ook maar een minuut 
nakijkwerk.  

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP 
 

 
GQC-niederlande@goethe.de 

gqc.app.ovosplay.com 

 

 

SNELLE GIDS VOOR  

GERMAN  
QUIZ 
CHALLENGE 
 

mailto:GQC-niederlande@goethe.de
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VOOR HET SPEL 

BENODIGDHEDEN: 

 Een computer of laptop voor de docent 
om de spelsessie te starten 

 Een beamer of smartboard voor de 
Uitdagingsfase 

 Een persoonlijk apparaat en een 
koptelefoon voor elke leerling 

 Een internetverbinding 

STAP 1: De docent meldt zich aan om toegang 
te krijgen tot het docentendashboard: 
gqc.app.ovosplay.com/admin 

STAP 2: De docent start via het dashboard 
een sessie op en genereert een toegangscode 
waarmee de leerlingen zich voor de sessie 
kunnen aanmelden. 

STAP 3: Leerlingen melden zich aan voor het 
spel door een account aan te maken en een 
avatar te kiezen via gqc.app.ovosplay.com of 
via de app store. 

STAP 4: De leerlingen melden zich aan voor 
de sessie door middel van de toegangscode. 
Daarna kiezen zij een team en kan de sessie 
beginnen!  

 

 

TIJDENS HET SPEL 

De sessie gaat na het starten automatisch 
door en wisselt vier rondes focusfase en 
uitdagingsfase af.  

Tijdens de focusfase beantwoorden de 
leerlingen luister-, lees- en schrijfvragen op 
hun persoonlijke apparaten.  

Tijdens de uitdagingsfase beantwoorden de 
leerlingen per team algemene kennisvragen 
over de Duitse cultuur.  

Docenten kunnen de voortgang van de 
leerlingen direct volgen via het 
docentendashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA HET SPEL 

Leerlingen kunnen hun persoonlijke scores 
zien op hun eigen apparaten.  

Het winnende team wordt uitgerekend op 
basis van de uitdagingsfase.  

Docenten kunnen een overzicht van de 
individuele resultaten inzien en desgewenst 
downloaden.  

Het spel kan op een ander tijdstip herhaald 
worden om de voortgang te bij te houden.  

De inhoud van het spel kan worden 
gecombineerd met het lesmateriaal in het 
lespakket. 

 

 

 

 

 

 

Neem bij vragen gerust contact op met ons 
via: GQC-niederlande@goethe.de 

Veel plezier met de GERMAN QUIZ 
CHALLENGE! 


