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OPLOSSING VAN DE UITDAGING

Wat heeft jouw team geleerd over de 
uitdaging?

Het team leerde over de uitdaging en onderzocht 
mogelijke oplossingen.

Hoe kan dit gevolgen hebben voor jullie
omgeving?

De oplossing van het team kan een grote impact  
hebben op de omgeving.

CORE VALUES

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

Welke vaardigheden hebben jullie van 
elkaar geleerd?

De teamleden toonden aan dat zij nieuwe vaardigheden 
leerden door samen te werken.

TEAMMODEL

Beschrijf jullie teammodel. Het team beschreef het teammodel en de oplossingen
voor de uitdaging die het voorstelde.

Hoe hebben jullie de Explore set verwerkt
In jullie teammodel?

Het team beschreef hoe zij een of meer van de onder-
delen creatief hebben gebruikt in hun teammodel.

CODERING

Welk onderdeel van het teammodel is
gemotoriseerd?

Het team legde uit hoe zij motor(en) en sensoren
gebruikte om hun model te laten bewegen en 
interactief te maken.

Hoe hebben jullie het gemotoriseerde 
onderdeel gecodeerd?

Teamleden legden uit hoe hun code hun model 
deed bewegen.

TEAMPOSTER

Wat staat er op jullie teamposter? De poster toonde informatie over hun oplossing van 
de uitdaging, teammodel, codering en hun team.

Hoe laat de poster jullie ontdekkingsreis
zien?

Teamleden vertelden of toonden hoe zij als team 
hebben gewerkt aan hun poster.

Juryleden dienen één vakje aan te kruisen op elke 
regel om de prestatie van het team aan te geven.

Beoordelingscriteria:

Beginnend:Dit item begon zich te ontwikkelen in het 
teammodel, poster, presentatie en antwoorden.

Goed: Het team toonde dit item duidelijk in hun 
teammodel, poster, presentatie en antwoorden.

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

Naam:   Teamnaam/nummer:  



Oplossing van de uitdaging

• Wat heeft jullie team geleerd over de uitdaging?

• Hoe kan dit gevolgen hebben voor 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 verwerkt in jullie teammodel?

Codering

• Welk onderdeel van het teammodel is gemotoriseerd?

• Hoe hebben jullie het gemotoriseerde onderdeel gecodeerd?

Teamposter

• Wat staat er op jullie teamposter?

• Hoe laat de poster jullie ontdekkingsreis zien?

Juryvragen
Hier is een reeks vragen ter voorbereiding op het evenement. 
Je kunt deze vragen gebruiken om de teams te helpen hun 
ontdekkingsreis uit de leggen, wat ze hebben geleerd en gecreëerd.



Lijst met Awards
Gebruik het juryformulier om te helpen bij de toewijzing van de Awards.
Elk team krijgt één Award. Dezelfde Award kan aan meerdere teams
worden toegekend. Uitereaard mogen jullie ook zelf Awards 
bedenken en toekennen.

Oplossing  
       Award

Deze teams toonden 
uitstekende probleemoplossende
vaardigheden om een innovatieve

en nuttige oplossing voor de 
uitdaging te creëren.

Team Poster  
Award

Deze teams toonden

creativiteit op hun teamposter

en gaven duidelijk aan wat zij 

geleerd hebben tijdens hun
FIRST ® LEGO® League 
Explore ontdekkingsreis

Teammodel  
Award

Deze teams gaven blijk van
innovatie en creativiteit bij  
het ontwerpen en bouwen
van hun teammodellen.

Eigen Award

Deze teams kunnen
erkenning krijgen voor 

prestaties buiten deze 
Awardlijst, bijv. 

Omgevingsimpact Award

Codering Award

Deze teams gaven effectieve 
uitleg over hoe de code hun

teammodel deed bewegen  
 bewegen en toonden goede 

communicatieve vaardig-
heden.

Core Values  
Award

Deze teams gaven 
blijk van geweldig teamwork

bij het verkennen van 
de uitdaging en lieten zien

dat zij de FIRST 
Core Values volledig   ®

begrepen.


