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De carnavalsquiz is dit jaar 
gemaakt met het programma 

Kahoot, en kan op twee 
verschillende manieren 

gespeeld worden: met elkaar 
in de klas of in een challenge 

(let op! Leerlingen moeten 
een device hebben waarop ze 

kunnen spelen). Hieronder 
staan de twee manieren 

verder beschreven. 

Als u de kahoot klassikaal wil spelen, heeft iedere 
leerling (of groepjes leerlingen) een device nodig. 
Laat de leerlingen alvast op hun device Kahoot.it 

opzoeken via een internet browser. Om de kahoot te 
starten klikt u op de knop "klik hier" op de 

Kullekesbal site om naar de site van Kahoot te gaan. 
U heeft (als leerkracht zijnde) wel een account nodig 

om het spel te kunnen starten, deze kunt u gratis 
aanmaken. 

Vervolgens komt u binnen bij de opstart pagina van 
de carnavalsquiz. Klik aan de linkerkant op "start" en 

kies daarna voor "classic mode". Er verschijnt een 
code op het bord die de leerlingen kunnen invullen 

op kahoot.it, waarna ze het spel inkomen. Zitten alle 
leerlingen in het spel, dan kunt u op start klikken om 

de quiz te starten.
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De leerlingen vullen deze code 
in op hun device. Daarna 

kunnen ze hun naam/ namen 
invullen. Als alle leerlingen in 

het spel zitten, klikt u op 
"start".

Veel plezier!



Als u de kahoot niet klassikaal wilt spelen, kunnen de 
leerlingen de quiz ook individueel doen. Laat de 
leerlingen op de Kullekesbal site op de "Kahoot 
challenge - kamer X" klikken, of laat ze de codes 

invullen die erachter staan op KAHOOT.IT 
Deze challenges kunnen worden gespeeld door alle 
leerlingen van alle scholen, ze spelen dus eigenlijk 
tegen elkaar. Vanwege privacy, hebben we ervoor 

gekozen om te werken met de "nickname generator". 
Dit houdt in dat de leerlingen niet hun eigen naam 

invullen, maar kahoot een naam voor hun genereert. 
Als leerkracht heeft u bij deze modus geen rol. Na 
het opstarten, gaat de kahoot automatisch verder.
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Dit is de opstartpagina van de Kahoot Challenges. 
De leerlingen klikken op "Draaien!" 

Door de nickname generator krijgen de leerlingen
een nickname te zien, en vullen ze niet hun eigen 

naam in. Als ze de nickname te zien krijgen, kunnen 
ze daarna op "start" klikken. Het spel start dan 

automatisch.

Veel plezier!


