Eén tegen 100
Tijdsduur
(in minuten)
Doel

(30 minuten)

Student geeft zelf betekenis aan dat wat hij/ zij aan het leren is:
Door een thema/onderwerp veel te herhalen ontstaat er duurzame kennis.
Door met studenten een spel te spelen waarin een bepaald thema of onderwerp herhaald
wordt, leer je kennis op te slaan.
Deze herhaling zorgt ervoor dat studenten de lesstof langer onthouden.

Maakt
gebruik van
breinprincipe
 Print de bijlage met de letters A, B en C. Gerelateerd aan de hoeveelheid
studenten in je klas.
 Knip de bijlage in strookjes
 Maak voldoende (advies 30 vragen) meerkeuzevragen over behandelde lesstof

Voorbereiding

Uitvoering















Nabespreking

Vertel het doel van de werkvorm.
Elke student krijgt drie strookjes met de letters A, B of C.
Aan het begin van het spel wordt een student gekozen door bijvoorbeeld loting. Deze
student komt voor de klas op een stoel te zitten. De rest van de studenten gaat staan.
De docent stelt een vraag met drie meerkeuze antwoorden (A, B of C).
De studenten in de klas hebben nu tien seconden de tijd om het juiste strookje omhoog
te steken. Dit doen ze met de witte/lege kant van het strookje naar voren zodat de
student voor de klas niets kan zien.
Nu geeft de student voor de klas het antwoord op de meerkeuzevraag, waarna de
docent aangeeft of dit het juiste antwoord is.
Heeft de student voor de klas het juiste antwoord gegeven dan blijft deze zitten.
De studenten draaien hun strookje om en wie het fout heeft gaat zitten.
Wie het goed heeft blijft staan en gaat door naar de volgende ronde.
Dit gaat door totdat alle studenten zijn weggespeeld.
Als de student voor in de klas het antwoord fout heeft, dan is hij af en komt er een
nieuwe student uit de overgebleven staande studenten. Nadat een nieuwe student is
gekozen, begint iedereen weer mee te doen.
Rond de werkvorm af en vraag aan de studenten wat zij ervan vonden.

Je kunt met de studenten de werkvorm nabespreken door te vragen naar ervaringen.
Stel vragen als:
Denk je dat dit spel je helpt bij het langer onthouden van de lesstof?
Heb je nieuwe leerstof tot je kunnen nemen?
Wat vond je moeilijk aan deze werkvorm?
Wat vond je leuk aan deze werkvorm?
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Print de gewenste hoeveelheid pagina’s en knip de letters in strookjes uit

A
B
C
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