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Op 24 maart 2021 nemen alle ingeschreven klassen het tegen elkaar op in een interactieve
quiz rond geldzaken. De quiz wordt in de klas gespeeld. Je beleeft een super spannend en
ludiek moment in de klas en maakt kans op mooie prijzen!
De winnaar van de quiz ontvangt een cadeaucheque van 500 euro voor de klas. De leerlingen
uit de klassen die op plaats 2 tot 5 eindigen, ontvangen elk een goodie bag.
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. betaalmiddelen en verantwoord consumeren.
Om jullie klaar te stomen en de quiz zo goed mogelijk voor te bereiden, biedt Wikifin
voorbeeldvragen, lesfiches en tools aan. Zo ondersteunen we jullie, leerkrachten, om
financiële educatie aan bod te laten komen in de klas.

Hoe kan je winnen?

Eerst en vooral kan je vanaf nu inschrijven om deel te nemen. Je kan inschrijven tot 12 maart
2021 om 23u59.
Wij bezorgen je de nodige info via mail. Op 24 maart om 9u00 speel je een live quiz in de
klas tegen andere klassen.

Voorbereiding
Wikifin helpt je bij de voorbereiding. Wij steunen jou, als leerkracht, en bezorgen je de vragen
van de vorige jaren, tools, materiaal en veel meer.

Hoe werkt de quiz?

Alle deelnemende klassen uit Nederlandstalige scholen spelen
de quiz tegelijkertijd. De quiz gaat online door op woensdag
24 maart 2021 en start om 9u00 stipt. De leerlingen
beantwoorden samen met jou als leerkracht in de klas 20
vragen rond geldzaken. Tegelijkertijd spelen ook alle andere
Nederlandstalige klassen. De score van de deelnemende
klassen wordt berekend op basis van de correcte antwoorden
en de snelheid van antwoorden.

Wie mag deelnemen?

Alle klassen uit de eerste graad van het secundair onderwijs
kunnen deelnemen aan de Wikifin quiz.

Hoe meespelen?

De leerkracht registreert de klas voor de Wikifin Quiz via
het inschrijvingsformulier tot 12 maart 2021 inbegrepen.

Hoe je leerlingen
voorbereiden op de
quiz?

Wikifin stelt online materiaal ter beschikking waarmee de
leerkracht de leerlingen kan voorbereiden op de Wikifin quiz.

Mee doen is makkelijk! Voor deelname aan de quiz voorzie je
als leerkracht zelf:

Welk materiaal heb je
nodig tijdens de quiz?

1 device met luidspreker en scherm (bv. pc, laptop, tablet
of smartboard) om de vragen te beluisteren en te
bekijken. Best is om de mogelijkheid om te projecteren te
voorzien: zo kunnen alle leerlingen volgen.
1 device met scherm (bv. smartphone) waarop iemand de
antwoorden van de klas registreert.
Een handleiding van de Wikifin quiz zal vóór de Wikifin
quiz naar de deelnemende leerkrachten doorgestuurd
worden.

De prijzen worden als volgt toegekend:
Welke prijzen kan je
winnen?

Wedstrijdreglement

De Nederlandstalige klas met de hoogste score wint een
cadeaucheque van 500 euro.
De Nederlandstalige klassen van de 2de tot de 5de plaats
winnen een goodie bag per leerling.
Het wedstrijdreglement van de Wikifin quiz is hier [1]
beschikbaar.

School:
Naam school *
Stad/Gemeente *
Postcode *
Adres *
Huis- en/of busnummer *

Klas:
Jaar *
Studierichting *
Aantal leerlingen *

Leerkracht (contactpersoon):
Voornaam *
Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Via welk kanaal vernam je deze wedstrijd?
- Maak je keuze -

Andere (indien van toepassing)
▾
De FSMA verwerkt deze gegevens in het kader van de Wikifin Quiz om met de deelnemers te communiceren en om hun deelname
praktisch te organiseren (bv. voor het opsturen van materiaal). De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt,
worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar Privacybeleid [2].

Wedstrijdreglement *

☐Ik heb kennisgenomen van het wedstrijdreglement [3] en ga hiermee akkoord.
Toekomst
☐Ik wens in de toekomst informatie over de activiteiten van Wikifin (zoals De Geldweek en
andere initiatieven voor het onderwijs) te ontvangen. Ik kan op elk moment mijn toestemming
terug intrekken.
Ik schrijf me in
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