Wheelie Pop
Toelichting voor leerkrachten

Wat is Wheelie Pop?

Beperkte voorbereiding

Wheelie Pop is een leerzame en leuke game. Door het spelen van

Om met Wheelie Pop in de klas aan de slag te gaan hoef je alleen

deze game in de klas en het nabespreken daarvan worden kinderen

maar de volgende zaken te regelen:

bewuster van de afleiding die smartphonegebruik op de fiets met zich

• De les wordt door jezelf of een collega leerkracht verzorgd.
• Een lokaal.
• Afhankelijk van de keuze om de game op de smartphones van de

meebrengt en de daaruit voortvloeiende risico’s. Het helpt dus mee om
hun verkeersdeelname veiliger te maken. Dit is een bittere noodzaak
aangezien veel kinderen en jongeren moeite hebben om hun telefoon
in hun jaszak te laten zitten tijdens het fietsen. Dat brengt onveilige
situaties met zich mee en leidt helaas tot een merkbare toename in het
aantal verkeersongevallen.

kinderen zelf te laten spelen of op tablets van de school, zullen er
tablets beschikbaar moeten worden gesteld.

• Als met tablets van school wordt gewerkt, dan daar de game (app) op
installeren en zorgen dat de devices opgeladen zijn.

• Het doornemen van de lesbeschrijving in de handleiding, te vinden

Voor welke doelgroep is de game
geschikt?

op: www.vvn.nl/wheeliepop. Daarin vind je uitleg over de game zelf,
tips over werkvormen voor het spelen van de game en een overzicht
van mogelijke discussiepunten voor de nabespreking.

Om de game Wheelie Pop als les in te zetten zijn groep 7 en 8 van het
basisonderwijs, het eerste jaar van het reguliere voortgezet onderwijs en
de onderbouw van het praktijkonderwijs geschikt.

Feedback gevraagd
Om de les en de game steeds te kunnen verbeteren en innoveren heb

Hoe lang duurt de les?
De gehele les duurt ongeveer een uur. Daarbij hangt de totale tijds

ben we jouw hulp nodig. We hopen daarom dat je een paar minuten
wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank!
(nl.surveymonkey.com/r/WheeliePop)

besteding af van de werkvorm waarvoor wordt gekozen om de game te
spelen. De les bestaat uit:

op de fiets

Gratis aan de slag!
De game Wheelie Pop is gratis te downloaden in de appstores van
Android en iOS.
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• Uitleg over de game
• Het spelen van de game in een van tevoren gekozen werkvorm
• Het nabespreken van de spelervaring en het eigen smartphonegebruik

