mystery quiz

Spelregels

Instructies, voorbereiding en speltips Back To School
Wat leuk dat je Mystery Quiz “Back To School” gaat spelen met je klasgenootjes! Als
jullie goed je best doen, verklap ik een enorm geheim. De leerling die de beste cijfers
haalt én mijn geheim weet te onthullen, wordt Het Lievelingetje Van De Juf. Maar
zover is het nog lang niet, jullie gaan eerst maar eens goed je best doen!

Volg mijn instructies

Ik was een strenge juf met gevoel voor humor. Dat is nu niet anders: er zijn regels,
maar er mag ook gelachen worden.
Als iedereen mijn instructies in de spelboekjes netjes opvolgt, kan Back To School prima
zonder al te veel voorbereiding worden gespeeld. Alles wat moet én alles wat niet mag,
staat in de spelboekjes vermeld. Maar om er serieus op toe te zien dat het spel eerlijk
en ordelijk gespeeld wordt, zal er wel iemand in mijn schoenen moeten gaan staan.
Voor degene die dat gaat doen, heb ik wat goed advies en enkele handige tips!

Kledingtips

Als je het leuk vindt, mag je natuurlijk proberen eruit te zien zoals
ik. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar het geeft je wel wat meer
autoriteit. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Tja, een verzorgde,
enigszins grijze en degelijk geklede dame van middelbare leeftijd.
Ach, kijk maar naar de cover van het boekje, zó zie ik eruit.

Schoolmode

Als de andere leerlingen dat leuk vinden, mogen ze zich
natuurlijk kleden zoals vroeger op school: met vlechtjes, brilletjes,
petjes, sproetjes, noem maar op! Oh, en laat iedereen vooral zijn
schooltas en appel niet vergeten! We gaan ook gymen, dus
gympies en korte broek mogen ook mee!

Uitnodiging

Bijgevoegd vind je ook een uitnodiging voor je klasgenootjes. Deze kun je invullen en
persoonlijk versturen. Dat is niet verplicht natuurlijk.

Individueel, maar samenwerken is mogelijk

Het is de bedoeling dat iedere leerling zijn eigen spelboekje krijgt. Hierin staan vier
proefwerken. Er wordt individueel gewerkt en niet in groepjes of teams, van dat soort
moderne onzin moet ik niks hebben. Alleen heel jonge leerlingen of leerlingen met
een leerachterstand mogen samenwerken met een andere leerling die hen kan helpen.
Aangezien het tijdens de proefwerken muisstil moet zijn, gebeurt dat fluisterend of
gaan deze leerlingen even apart zitten.

Timing is alles

Om ervoor te zorgen dat het spel optimaal soepel verloopt, kan je als organisator vooraf
het boekje alvast even doornemen. Laat daarbij de vier proefwerken zoveel mogelijk
voor wat ze zijn, dan blijven de vragen ook voor jou nog een verrassing.
Je zal zien dat er best wat spelonderdelen zijn, en dan is er meestal ook nog het
eten. Je kunt ervan uitgaan dat een ronde/proefwerk met de vragen, antwoorden,
rapport-opdrachtjes en speelkwartier ongeveer 30 minuten in beslag zullen nemen.
Tenzij je de speelkwartiertjes laat uitlopen uiteraard. Wanneer de proefwerken beginnen,
bepaal jij. Alles staat in de boekjes maar als jij vooraf het tijdschema een beetje in je
hoofd hebt, kan je mooi zorgen dat alles tijdig en efficiënt verloopt. Net als een echte
juf!
Er zijn vlotte leerlingen en… nou ja, minder vlotte. Voor elk proefwerk staat 15 minuten.
Het blijft stil tot de laatste leerling klaar is. Als dat in minder tijd gebeurt, mag
iedereen de paar minuten die over zijn iets voor zichzelf doen.

Speelkwartiertjes

Na elk proefwerk is er een speelkwartiertje en na het laatste natuurlijk apenkooien
met aansluitend het eindfeest. Voor de speelkwartiertjes hoef je niets voor te bereiden,
hoewel een speelkwartier natuurlijk meestal wel buiten op het schoolplein plaatsvindt.
Als er een ruimte gecreëerd kan worden die als schoolplein kan fungeren, worden de
speelkwartiertjes nóg leuker. Kan ook binnen, maar je hebt een beetje ruimte nodig.
Speel je Back To School in een restaurant, ga dan naar het terras of zo.

Eindfeest

Na het laatste proefwerk, als mijn geheim onthuld is en Het Lievelingetje Van de Juf
bekend is, gaan we apenkooien en is aansluitend het eindfeest. Dit is niet verplicht,
maar mocht je dit goed willen voorbereiden dan zijn dit de instructies die ook in de
spelboekjes staan:
Maak een mooi parcours met veel hindernissen en hoogteverschillen. Je kunt daarvoor
gebruiken wat voor handen is: tafels, stoelen, kasten, etc. Maak ook met tape, papier of doeken
een aantal “vrijplaatsen” op de grond. Iedereen doet zijn schoenen uit. Degene met de laagste
cijfers begint als tikker. Zowel de tikker als de andere leerlingen mogen de grond niet raken
met hun voeten, behalve de vrijplaatsen. Doe je dat wel, dan ben je automatisch de tikker.
Denk erom! Apenkooien kan gevaarlijk zijn, wees niet al te roekeloos en maak er een leuk
spel van!

Tenslotte mogen jullie nog een disco organiseren. Met hits van toen en schuifelen
natuurlijk! Veel plezier maar hou het wel netjes!

Muziektips

Over muziek gesproken, tussen de proefwerken door en tijdens de speelkwartiertjes
mogen er natuurlijk toepasselijke plaatjes gedraaid worden. Als je in Spotify zoekt op
Back To School, vind je een openbare playlist (met toevoeging Mysterie Quiz) die ik
speciaal heb laten maken door een neef van mij. Weliswaar niet een al te snuggere neef,
maar verstand van popmuziek heeft hij wel. Ik geloof dat we inmiddels al 3 volgers
hebben!

Eet- en drinktips

Natuurlijk kan er ook gegeten worden tijdens Back To School. Als je het in een
restaurant speelt, wordt er meestal een driegangenmenu geserveerd. Als je het zelf
organiseert, thuis, op het werk of op school :) en zelf het eten verzorgt, dan zou ik
zeggen: houdt het toepasselijk! Wat aten en dronken we vroeger tijdens schoolfeesten
en klassenavonden? Pannenkoeken, poffertjes, patat met frikandel, kip met appelmoes,
tosti’s, vla-flip, chips, cola, schoolmelk, Hubba Bubba, Caramac, salmiak, etc. Niet heel
gastronomisch, maar aan alles is een culinaire twist te geven!

Vragen?

Ik wens jullie veel plezier met Back To School! Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kan je mailen naar peter@dinerspel.nl. (Mijn niet al te snuggere neef.)

Juffrouw Polly

Speel ook de andere
doe-het-zelfspellen
van Dinerspel.nl

