
 -  Opdracht 12 – Op zoek naar de schat  
 

Bouw:       Middenbouw Looptijd:                          (max.) 4 weken 

ICT doel:  Door middel van digitale communicatie- en 
geografische middelen en zoektocht uitzetten en uitvoeren.  

21st vaardigheid:  Communiceren 

Tool:              Tools voor creatieve technologie 

 

 
 

  

 Stappen                   Juf deed het zo  
1.  Maak een speurtocht voor een andere klas met verstopte items en een 

schat. Ga op zoek naar een geschikte locatie voor de speurtocht. Hoe 
ver liggen de items uit elkaar, welke obstakels kom je tegen tijdens de 

speurtocht?   

 Met google maps kun je gedetailleerde kaarten van de omgeving maken en 
uitprinten. Rechtsonder in beeld staat de schaal. Gebruik de satellietfoto’s.  De 
schaal van de kaart wordt gebruikt om de afstanden van de verschillende items 

op elkaar af te stemmen. 

2.  Welke items verstoppen jullie? Hebben deze items iets met elkaar te 

maken? Hoe verstoppen jullie deze items? Onder de grond of aan een 
boom binden? Teken de items op de kaart in en zoek de coördinaten 

erbij. 

 Op google maps kun je een punt aanklikken met je muis. In een pop-up 

verschijnen dan de lengte- en breedte coördinaten in beeld. Als items kun je 
bijvoorbeeld cijfers verstoppen. Deze cijfers samen vormen de coördinaten 

waar de schat verstopt zit. 
Of het laatste item is een briefje met de coördinaten van de schat. 

3.  Ga op zoek naar communicatiemiddelen voor de deelnemers. De 
teams worden namelijk in twee groepen verdeeld; een groep met de 

kaart en een groep die de items zoekt. Alleen door samen te 
communiceren kunnen ze de items vinden. 

De groep met de kaart bevindt zich op een andere locatie dan de 
groep die zoekt. 

 Denk aan: 

 Smartphone met GPS 

 Walkie-talkie 

 Bellen 

 Whatsapp 

 Sms 

 Skype 

4.  Organiseer de speurtocht en voer deze uit. Zorg ervoor dat de 
communicatiemiddelen werken en dat er voldoende devices zijn. 
Maak een beschrijving van de speurtocht en foto’s van de getekende 

kaarten, verstopplekken en verstopte items.   

  

5.  Upload jouw uitwerking naar de ‘Cloud’ / gezamenlijke opslag. Zo kun 
je je eigen kaart uploaden of een verslag van de kinderen met foto’s 

   

   

 

Variaties (voor bijv. een andere bouw):  

Onderbouw: Laat de coördinaten zitten en vervang de kaart door foto’s van verstopplekken. Laat ouders helpen met communiceren door middel van een 

telefoon of walkie talkie. 

Bovenbouw: Maak een echt geocache spel! Lees hierover op: http://www.geocaching.nl/index/  

 

http://www.geocaching.nl/index/

