
Ren je Rot
Hiervoor heb je vier grote tekenvellen nodig met de letters 
A, B, C en D. Hang ze aan de muur op ruime afstand van 
elkaar of, beter nog, ieder in een aparte hoek. 
Stel de vraag en lees alle antwoordmogelijkheden voor. 
Vraag de leerlingen naar de letter te lopen die volgens hen 
bij het juiste antwoord hoort. 
Om aan het spel een wedstrijdelement toe te voegen kan 
het gespeeld worden in de vorm van een afvalrace. De 
leerlingen met een verkeerd antwoord vallen af. Alleen de 
leerlingen met het juiste antwoord gaan door voor de vol
gende vraag.

Deze optie is alleen op school te spelen, bij voorkeur in 
een grote gymzaal of op het plein.

VRaag & antwooRdslang
Hiervoor heb je de kaartjes nodig van de Vraag & Antwoord
slang. Verdeel de klas in twee/ of drietallen. Elke groep 
krijgt een kaartje. Op dit kaartje staat aan de ene kant een 
vraag en aan de andere kant een antwoord. 
De startvraag begint met 1. 
De groepjes die denken het goede antwoord te hebben op 
deze vraag staan op (of geven een ander teken). Het kan 
ook zijn dat er meerdere groepjes gaan staan. De antwoor
den worden besproken, daarna start het groepje met het 
juiste antwoord de slang en lezen zij de nieuwe vraag voor. 
Je kan ook afspreken dat er per groepje 1 leerling de slang 
vormt. 
Uiteindelijk staat er een rij van 10 leerlingen/groepjes in 
de klas. De vragen en antwoorden worden achter elkaar 
opgelezen. De klas bepaalt of er nog aanpassingen moeten 
worden gemaakt. Als de hele Vraag & Antwoordslang af is 
kan hij nagekeken worden aan de hand van de bijgevoegde 
presentatie. 

Quizlet
De vragen van het Vraag & Antwoordspel zijn ook te uploa -
den in Quizlet. Dit doe je door het bijgevoegde Word-bestand  
toe te voegen aan een nieuwe studieset. Dit doe je via de 
functie ‘Importeren uit Word, Excel, Google Docs’. Als de 
vragen zijn geïmporteerd kan je ze opslaan en op een aantal 
verschillende manieren aanbieden in de klas.
 
NB: Quizlet heeft een functie waarmee je een quiz in 
de klas kan aanbieden maar is ook uitermate geschikt 
om de kinderen in tweetallen de vragen te laten maken. 
Bijvoorbeeld door de optie ‘combineren’ te gebruiken. 

aMnestY aCtieF 
VRaag & antwooRdsPel oVeR MensenReCHten

KAHOOT
Er is een openbare kahoot gemaakt met de vragen 
uit het Vraag & Antwoordspel. Deze kan je bereiken 
via de website.


