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– U ITLEG –

Speel
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KINDEREN
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Boordevol leuke activiteiten en uitdagende vragen!
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iKNOW Junior is een 
educatief spel dat vooral leuk 
is om te spelen. Of  je nou aan 
het tekenen bent, of het juiste 
antwoord moet kiezen of samen 
met je vriendjes letters aan het 
vormen bent met je lijf, het is 
vooral leuk om te spelen.  iKNOW 
Junior is ontwikkeld met de hulp 
van pedagogische professionals 
met een grote ervaring met 
kinderen van verschillende 
leeftijden. En dat is precies waar 
iKNOW Junior voor bedoeld is. 

Ieder kind leert op zijn eigen 

manier in  zijn eigen tempo.  Als 
je dat respecteert, dan geef je 
het kind de mogelijkheid om te 
ontdekken zonder druk. Sommige 
kinderen zullen het anders doen 
dan anderen, maar hebben  weer 
andere vaardigheden, die ook erg 
belangrijk kunnen zijn.

Bordspellen spelen is een goede 
manier voor kinderen om regels 
te leren en te respecteren, om 
op hun beurt te wachten en 
te leren accepteren dat je niet 
altijd op de eerste plaats komt.  
iKNOW Junior biedt de spelers 

Inleiding
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een toegankelijk platform om te 
ontdekken wat ze al kunnen en 
wat ze nog kunnen leren. 

iKNOW Junior spelen biedt 
volwassenen de kans om de 
spelers aan te moedigen en te 
benadrukken wat ze al kunnen 
– niet wat ze nog niet kunnen. 
En daar gaat het om volgens 
moderne pedagogische inzichten. 

“ iKNOW Junior biedt de 
spelers een toegankelijk 
platform om te ontdekken 
wat ze al kunnen en wat ze 
nog kunnen leren.”
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Voorbereiding
Benoem eerst een spelleider! Je kunt meer lezen over de rol van de 
spelleider aan het einde van deze spelregels. 

Leg het speelbord op tafel.

Leg de gewone speelkaarten en de fotokaarten in twee aparte 
stapeltjes naast het speelbord (of gebruik eventueel de kaartdoosjes.). 
Houd het notitieblok en een potlood bij de hand. 

Iedere spelers kiest een speelfiguur. Leg de speelfiguren die over zijn  
apart.

De spelers zetten hun gekozen speelfiguur op het startveld. 

Als je het spel voor de eerste keer speelt, dan kan de spelleider de scores 
van de opdrachten nu even uitleggen:

Als je een opdracht succesvol uitvoert in je eentje,  dan mag je drie vakjes 
vooruit op het speelbord. Als je een opdracht samen met een andere 
speler uitvoert, dan mag je allebei 2 stappen vooruit en als je het samen 
doet met een andere speler én je hebt de aanwijzingen gekregen, dan mag 
je 1 vakje vooruit.

De jongste speler mag beginnen.
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Spelverloop
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Het spel begint

Aan het begin van iedere beurt kijkt de spelleider op wat voor soort 
vakje de speelfiguur van die speler staat. Afhankelijk daarvan krijgt de 
speler een gewone opdracht of een foto-opdracht  . 

1. Als de speler die aan de beurt is, ervoor kiest de opdracht 
alleen uit te voeren en daarin slaagt, dan mag hij zijn 
speelfiguur 3 vakjes vooruit zetten op het speelbord. 

2. Als de speler die aan de beurt is, denkt dat hij wel wat hulp kan 
gebruiken, kiest de spelleider een andere speler uit, die gaat helpen.  Als 
dit team de opdracht goed uitvoert, mogen ze beiden hun speelfiguur 
2 vakjes vooruit zetten op het speelbord.

• Als de speler die aan de beurt is, ervoor kiest om de opdracht samen 
met een andere speler uit te voeren, dan kiest de spelleider dus een 
andere speler uit! 

3. Als de opdracht misschien toch iets te pittig is, dan kunnen 
de spelers om een aanwijzing vragen. Als ze de opdracht 
dan goed uitvoeren,  mogen ze hun speelfiguur 1 vakje 
vooruit zetten op het speelbord.

Als spelers de opdracht niet goed uitvoeren, dan gaat hun speelfiguur 
niet vooruit.

Daarna is de volgende speler aan de beurt. De spelleider kijkt op welk 
vakje de speelfiguur staat en geeft hem vervolgens een gewone of een 
foto-opdracht. 

Verder verloopt het spel als hierboven beschreven.

De Winnaar
De speler die als eerste het finishvak  bereikt, wint het 
spel. Als twee spelers tegelijk op het finishvak aankomen, 
winnen ze samen. 
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“Als de eigen persoonlijkheid 
van het kind wordt 
gerespecteerd, kan het zonder 
enige vorm van druk nieuwe 
dingen leren en ontdekken.”
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“iKNOW Junior is een 
unieke manier om iets 
nieuws te leren…”

iKNOW Junior  
is een unieke manier om iets 
nieuws te leren en de kennis 
die je al hebt te gebruiken. 
De opdrachten bestaan uit 
verschillende taken en moedigen 
de kinderen aan op verschillende 
manieren de oplossingen te 
vinden. 

Afhankelijk van hun leeftijd 
kunnen de kinderen de oplossing 
alleen en zonder aanwijzingen, 
vinden. Maar twee weten meestal 
meer dan één en samen aan een 
oplossing werken, leidt vaak tot 
slimme ideeën!

Als een speler wil samenwerken 
met een andere speler, kies 
dan iemand die het antwoord 
waarschijnlijk wel zal weten en 
niet iemand voor wie het ook 
allemaal nogal moeilijk is. Ook 
spelers die een beetje langzaam 
zijn, kunnen geholpen worden. 
Zo kan iedereen punten scoren 
en gaan alle spelers vooruit op 
het speelbord. Maar iedere speler 
moet natuurlijk een keertje aan 
de beurt komen om een andere 
speler te helpen.

Over iKnow Junior
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Voor de spelleider

Denk eraan dat de spelers altijd geprezen moeten worden 
voor  hun prestaties; ook als hun antwoord fout blijk te 
zijn.

De spelleider heeft een 
belangrijke rol in iKNOW Junior. 
Hij moet ervoor zorgen dat het 
spel lekker loopt en hij moet de 
spelers waar nodig helpen.  

Kleine succesjes in het spel maken 
leren leuk en dat leidt tot meer 
goede resultaten. Een kleine 
hint in de juiste richting kan een 
speler tot een “eureka” moment  
brengen en het juiste antwoord 

laten vinden. Bespreek de nieuwe 
inzichten zoveel mogelijk. Dat 
helpt bij het verwerken van de 
nieuwe stof.

Als een speler ervoor kiest 
een taak alleen uit te voeren, 
help hem dan misschien toch 
een beetje en spelers die al 
samenwerken mogen ook best 
een beetje geholpen worden. 

Speel samen 
met je 

kinderen!
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