Handleiding speurtocht
Algemeen
De speurtocht kun je inzetten om interactie met de toekomstige leerlingen te creëren tijdens
de Open dag. In het CMS ga je de speurtocht aanmaken met vragen of opdrachten. Als je
een vraag hebt aangemaakt, krijg je een QR-code die je ergens in de school op kunt hangen.
Leerlingen kunnen via de bouwsteen ‘speurtocht’ in de Open dag app de QR-code scannen.
De opdracht of vraag die daaraan vasthangt, komt naar boven en de leerlingen voeren het
antwoord in. De leerlingen zien ook een overzicht van alle vragen, maar zien de vragen pas
als ze een QR-code gescand hebben. De codes kunnen in willekeurige volgorde gescand
worden. Hieronder vind je stap voor stap hoe je een speurtocht aanmaakt. Zijn er verder nog
vragen dan kun je altijd contact opnemen met support:
support@concapps.nl
+31 (0)85 0013 806 (alleen binnen het PRO abonnement)

Hoe maak je een speurtocht in het CMS aan?
Stap 1. Log in op cms.concapps.nl
Stap 2. Klik op bewerk content.

Stap 3. Klik links in het menu op de bouwsteen speurtocht. Dit zit voor iedere school op een
andere plek, maar je kunt het altijd links in het rijtje terugvinden. Daarnaast kan het voor
jouw school ook anders heten. Elke beheerder doorgeven dat de bouwsteen anders moet
heten.

Stap 4. Je ziet nu een overzicht van de speurtochten die al zijn aangemaakt. Wij gaan nu
eerst een nieuwe speurtocht maken. Klik op item toevoegen.
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Stap 5. Je ziet het scherm zoals hieronder. Elke onderdeel wordt opvolgorde hieronder
toegelicht.

Instellingen
- Titel: Hier voer je de titel van de Speurtocht in. Leerlingen zien dit als
zij op de bouwsteen ‘speurtocht’ klikken in de app.
- Actief: Er kan maar één speurtocht tegelijk actief zijn. Vink dit dus
alleen aan als er nog geen andere speurtochten actief zijn.
Voorafgaande
- Uitleg/ introductie tekst: Als leerlingen op de bouwsteen
‘speurtocht’ in de app klikken krijgen ze de titel te zien en daaronder
een korte uitleg/ introductie tekst. Die kun je op deze plek invoeren.
- Tekst op de start knop: Om te kunnen starten met de speurtocht,
moeten de leerlingen op een knop klikken. Hier kun je invoeren wat de
tekst op die knop moet zijn.
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Achteraf
- Afsluitende titel: Als de leerlingen klaar zijn met de speurtocht
dan krijgen ze een scherm te zien met een afsluitende titel en
daaronder een afsluitende tekst. De titel kun je hier invoeren.
- Afsluitende tekst: Onder de titel kun je ook een tekst invoeren die
de leerlingen te zien krijgen als de speurtocht is afgerond.
- Deelbare afbeelding: Je kunt ook een afbeelding toevoegen die
boven de titel komt te staan.
Stap 6. Als je alles hebt ingevuld, klik je op volgende stap.

Stap 7. Je ziet het scherm zoals hieronder. We gaan nu de verschillende onderdelen van de
speurtocht invoeren. Hieronder weer op volgorde stap voor stap een uitleg.

Handleiding speurtocht
- Titel: Hier vul je de vraag of de opdracht in.
- Verbergen achter QR-code: Dit staat standaard aangevinkt. Dit zorgt
ervoor dat leerlingen eerst de QR-code moeten scannen en dan pas de
vraag te zien krijgen. Als je dit niet aanvinkt, dan kunnen leerlingen de
vragen ook beantwoorden zonder het scannen van de QR-code.
- Locatie: Hier geef je aan waar de leerlingen de QR-code kunnen
vinden.
- Type vraag: Je hebt de keuze tussen een meerkeuzevraag, open vraag
of een informatiepagina. Bij de meerkeuze kun je 5 mogelijke
antwoorden invullen.
- Juiste antwoord: Je voert hier het juiste antwoord in.
- Afbeelding: Je kunt een afbeelding bij de vraag of de opdracht
toevoegen.
- Omschrijving: Je kunt hier extra informatie bij de opdracht of de vraag invoeren.
- Ga terug: Je gaat weer terug naar de vorige pagina.
- Opslaan en nieuw item: Hier kun je op klikken als je vraag of de opdracht klaar is en je een
nieuw item wilt toevoegen. Ga net zolang door tot dat je speurtocht klaar is en klik
vervolgens op opslaan.
Stap 8: Als je klaar bent, dan klik je op opslaan. Je krijgt dan een overzicht van je instellingen
van de speurtocht en de vragen/ opdrachten. Hieronder kun je zien wat je dan te zien krijgt.
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- Onderdeel toevoegen: Klik hierop als je nog een vraag of een opdracht wilt toevoegen.
- Exporteer vragenlijst: Als je hier op klikt, opent er een pdf-bestand met daarin al je vragen
en opdrachten. Ook staan hier de QR-codes op. Dit kun je gebruiken om aan de docenten te
geven, zodat zij weten wat er gevraagd wordt aan de leerlingen en de QR-codes hebben.
- Exporteer QR codes: Er opent zich een map. Hier zie je een document per vraag. Als je op
een vraag klikt, opent de QR-code die bij deze vraag hoort. Deze QR-code kun je uitprinten
en op de juiste plek hangen voor de Open dag.
- Overzicht onderdelen speurtocht: Onder de drie bovenstaande knoppen, krijg je een
overzicht van de verschillende onderdelen die jij hebt toegevoegd aan de speurtocht. Je kunt
de onderdelen omhoog of omlaag verplaatsen. Leerlingen hoeven de QR-codes niet op
volgorde te scannen! Je kunt ook de onderdelen bewerken door op het blaadje met het
potloodje te klikken of verwijderen door op het rode kruis te klikken.
Stap 9. Proberen en oefenen! Nu je de hele handleiding hebt doorgelezen, is het tijd om het
zelf te gaan proberen. Maak een speurtocht aan en ga hem testen! Ook een leuke activiteit
voor met bijvoorbeeld je mentorklas. Dan weet je zeker dat de speurtocht met de Open dag
loopt zoals jij het wilt!
Veel succes en plezier!

