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Organiseren van het festival

Doel: Het schoolfestival is de feestelijke afsluiting 
van het programma. Alle teams laten zien wat ze 
tijdens het hele programma hebben gedaan en 
bereikt.

VOORBEREIDING (60 minuten voor het 
evenement)
Leerkracht:

• Richt het klaslokaal of een andere ruimte in zoals 
weergegeven op pagina 5. 

• Als er genoeg ruimte is, kun je zitplaatsen maken 
voor publiek.

• Zorg ervoor dat elk team een eigen plekje heeft 
waar ze tijdens het evenement kunnen zitten en 
werken.

• Het kan zijn dat je extra activiteiten voor de teams 
wilt organiseren terwijl andere teams worden 
beoordeeld. Dit kunnen bijvoorbeeld bèta/
technische activiteiten zijn of bouwen met LEGO®. 
Zorg dan voor de benodigde materialen. 

Leerkracht/juryleden:
• Bepaal waar de teams hun werk gaan 

presenteren. 
• Besluit of dit voor de hele klas is of alleen voor de 

leraar of de juryleden.
• Zorg voor voldoende kopieën van het 

beoordelingsformulier.
• Bekijk de formatieve beoordeling die de leraar 

heeft bijgehouden om inzicht te krijgen in de 
vooruitgang die elk team heeft geboekt sinds het 
begin van het programma.

Uitbreiding
• Als er meer dan 5 teams zijn, kun je 

de grootte van het festival en, indien 
beschikbaar, de ruimte aanpassen.

• De teams kunnen hun presentaties in een 
aparte ruimte doen.

• Je kunt extra bèta/technische activiteiten 
organiseren.

• Als er voldoende ruimte is, nodig dan de 
ouders of andere klassen uit zodat de 
teams het enthousiasme met hen kunnen 
delen. 

• Je kunt dit festival organiseren op een 
avond of in het weekend en de hele school 
en ouders uitnodigen.
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Organiseren van het festival

OPDRACHT 1: INTRODUCTIE (10 minuten)
Leerkracht:

• Heet iedereen welkom en deel het tijdschema uit. 
Zie pagina 6. 

• Benadruk dat het doel van het festival is om teams 
in staat te stellen hun werk te laten zien en plezier 
te hebben. Herinner hen eraan dat de Core Values 
een belangrijk onderdeel zijn van alles wat ze 
doen.

• Toon de FIRST® LEGO® League Teamwork Makes 
the Dream Work video. Creëer een feestelijke 
sfeer. 

OPDRACHT 2: Beoordeling (1 uur)
Teams presenteren het teammodel en de 
teamposter.
Leerkracht:

• Geef elk team 6 minuten tijd om het teammodel 
en de teamposter in een willekeurige volgorde te 
presenteren.

• Plan voor elk team 4 minuten om vragen te 
beantwoorden.

• Teams die op dat moment niet worden 
beoordeeld, kunnen eventuele extra activiteiten 
doen of het werk van de andere teams bekijken.

Leerkracht/juryleden:
• Vul voor ieder team een beoordelingsformulier in 

(zie pagina 7).
• Dit is een aanvulling op de formatieve beoordeling 

die de leerkracht tijdens het voortraject heeft 
gemaakt.

Tips
• Het delen van hun werk is voor sommige 

leerlingen misschien een nieuwe ervaring, dus 
zorg ervoor dat de juryleden op een positieve 
manier communiceren en dat de kinderen zich 
op hun gemak voelen!
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Organiseren van het festival

OPDRACHT 3: OPRUIMEN EN 
JURYOVERLEG (10 minuten)
Leerkracht:

• Zorg ervoor dat de teams hun materiaal opbergen 
en meehelpen met opruimen.

Leerkracht/juryleden:
• De rol van de juryleden is om interesse te tonen in 

de ideeën van elk team.
• Neem in de beoordeling mee of de teams Core 

Values hebben laten zien gedurende het hele 
programma.  

• Gebruik pagina’s 7-9 als hulpmiddel bij het maken 
van de beoordeling en, indien van toepassing, bij 
het toekennen van prijzen. 

• Het doel van het festival is het vieren van de 
prestaties van de teams.

OPDRACHT 4: PRIJSUITREIKING  
(15 minuten)
Leerkracht:

• Zet alle teams in het zonnetje!
• Creëer een feestelijke sfeer - je zou het  FIRST 

LEGO League-liedje kunnen herhalen. 
• Geef alle teams een prijs. 

WAT IS HET VERVOLG?
• Blijf de LEGO® Education WeDo 2.0 sets 

gebruiken in je lessen. Er zijn tal van activiteiten 
beschikbaar op de site van Lego Education.

Tips voor de prijsuitreiking
• Druk voor elk kind een oorkonde af, deze kun 

je downloaden op de FIRST LEGO League 
website.

• Je kunt ook een kleine prijs geven, zoals een 
medaille of een sleutelhanger.
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Festival opstelling

Ruimte met tafels 
waar de teams 

kunnen zitten en hun 
materialen kunnen 

neerzetten. Dit 
kan ook de ruimte 
zijn waar ze hun 

werk presenteren 
of ze kunnen om 
de beurt naar een 
presentatieruimte 

gaan.

Als teams hun werk 
niet presenteren 
in de teamruimte, 

dan heb je een 
presentatieruimte 

nodig. Dit kan 
bijvoorbeeld de 
voorkant van het 

klaslokaal zijn of in 
een aparte ruimte.

Indeling van het klaslokaal (of andere ruimte)

Tijd
• Wanneer: tijdens de lessen of na schooltijd. 

Je kunt hiervoor ook een speciale 
bijeenkomst organiseren.

• Tijdsduur: 2-3 uur, afhankelijk van het 
aantal deelnemende teams. 

Medewerkers
• 1 leerkracht kan dit festival 

organiseren. 
• Het is handig als er 2-3 

vrijwilligers meehelpen. Dit 
kunnen leerkrachten, andere 
medewerkers van school, oudere 
leerlingen of ouders/verzorgers 
e.d. zijn.

• De leerkracht/jury moet enige 
kennis van het programma en het 
beoordelingsformulier dat je op 
pagina 7 kunt vinden. 

Ruimte
• Het festival kan worden georganiseerd in 

een klaslokaal, aula, gymzaal of in een 
andere grote ruimte. 

• Een aparte ruimte voor de leerkracht en 
vrijwilligers voor het juryoverleg is aan te 
bevelen.

Awards en oorkondes
• Op pagina 9 vind je een overzicht met 

Awards om de teams te waarderen. 
• Het is leuk om alle deelnemende 

leerlingen een oorkonde (zie FIRST 
LEGO League website) of kleine prijs te 
geven, bijvoorbeeld een medaille of een 
sleutelhanger.
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Voorbeeld tijdschema

Gedetailleerd schema

9:00-9:10 Introductie

9:10-9:15 Overgang 

9:15-11:05 Beoordeling 

9:20-9:30 Team 1

9:40-9:50 Team 2

10:00-10:10 Team 3

10:20-10:30 Team 4

10:40-10:50 Team 5

11:05-11:15 Opruimen en juryoverleg

11:15-11:30 Prijsuitreiking

Alle tijden zijn flexibel en kunnen worden 
aangepast aan het schoolrooster.

Een festival kan in één of twee sessies, 
na schooltijd of in het weekend worden 
gehouden.

Maak er vooral een feest van!

Tips voor de planning
• Het tijdschema in het voorbeeld is voor 

5 teams. Het schema moet worden 
aangepast aan het aantal deelnemende 
teams.

• Er kunnen extra activiteiten worden 
georganiseerd tijdens de beoordelingstijd.
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Beoordelingsformulier
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UITDAGINGSOPLOSSING

Wat heeft het team geleerd over de uitdaging? Het team leerde over de uitdaging en verkende 
meerdere oplossingen..

Hoe kan dit impact hebben op jullie 
omgeving?

De oplossing van het team heeft de potentie om een 
grote impact op de omgeving te hebben..

CORE VALUES

Hoe hebben jullie de Core Values gebruikt? De teamleden legden uit hoe ze als team werkten en 
de Core Values begrepen door voorbeelden te geven.

Welke vaardigheden hebben jullie van 
elkaar geleerd?

 De teamleden lieten zien dat ze nieuwe vaardigheden 
hebben geleerd door samen te werken..

TEAMMODEL

Het team beschreef het teammodel en de oplossingen
van de uitdaging.

Beschrijf jullie model.

Hoe hebben jullie de Explore set in het 
teammodel gebruikt?

Het team beschreef hoe het op creatieve wijze een of 
meer van de onderdelen in hun teammodel heeft gebruikt.

CODERING

Welk deel van jullie model is gemotoriseerd? Het team gebruikte motor(en) en sensoren om het model
te laten bewegen en interactief te zijn..

Hoe hebben jullie het gemotoriseerde
onderdeel gecodeerd?

De teamleden legden uit hoe hun code(s) het model 
laat bewegen..

TEAMPOSTER

Wat hebben jullie op de teamposter gezet? De poster toonde informatie over hun uitdaging, 
oplossingen, teammodel, codering en hun team..

Hoe laat het jullie ontdekkingsreis zien? De teamleden vertelden of lieten zien hoe ze als team 
samenwerkten om hun poster te maken. .

De juryleden moeten op elke afzonderlijke regel 
één vakje aankruisen om de prestatie van het 
team aan te geven.

Beoordelingscriteria:

Beginnend: Dit item begon zich te ontwikkelen in 
het model, de poster, de presentaties 
of de antwoorden van het team.

Goed: Het team liet dit item duidelijk zien in het
model, de poster, de presentaties of de 
antwoorden.

 

Uitmuntend:: Het team ging verder dan de uitdaging 
op dit gebied.

Naam: Teamnaam: 
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Uitdagingsoplossing
• Wat heeft julie team geleerd over de uitdaging?

• Hoe kan dit impact hebben op jullie omgeving?

Core Values
• Hoe hebben jullie Core Values gebruikt?

• Welke vaardigheden hebben jullie van elkaar geleerd?

Teammodel
• Kunnen jullie het teammodel beschrijven?

• Hoe hebben jullie de Explore set in het teammodel gebruikt?

Codering
• Welk deel van jullie model is gemotoriseerd?

• Hoe hebben jullie het gemotoriseerde deel gecodeerd?

Teamposter
• Wat hebben jullie op de teamposter gezet?

• Hoe laat het jullie ontdekkingsreis zien?

Beoordelingsvragen
Hier zijn een aantal vragen ter voorbereiding op de 
feestelijke afsluiting. Je kunt deze vragen gebruiken om de 
teams te helpen hun ontdekkingsreis uit te leggen en wat 
ze hebben geleerd en gemaakt. .
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Award overzicht

Gebruik het beoordelingsformulier als hulpmiddel 
bij de toekenning van de Awards. Elk team krijgt een 
Award.

Onderstaande Awards dienen slechts als voorbeeld. 
Je kunt zelf prestaties bedenken waarvoor je een 
Award wilt uitreiken

Teamposter 
Award

Deze teams lieten creativiteit 
zien op hun teamposter en 
legden duidelijk uit wat ze 

hebben geleerd tijdens hun 
FIRST ® LEGO® League 
Explore ontdekkingsreis.

Teammodel 
Award

Deze teams waren 
innovatief en creatief in het 
ontwerpen en bouwen van 

hun teammodellen.

Codeer Award
Deze teams legden 
duidelijk uit hoe hun 

code het teammodel laat 
bewegen en toonden 

goede communicatieve 
vaardigheden.
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Core Values 
Award

Deze teams lieten zien 
dat ze uitstekend samen 
hebben gewerkt bij het 

verkennen van de uitdaging 
en lieten zien dat ze de 
FIRST® Core Values 
volledig begrijpen.
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