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handleiding kahoot quiz maken. - bco onderwijsadvies - femke bosmans – klein heyendaal - nijmegen
handleiding kahoot quiz maken. ga naar internet. typ het volgende adres in: https://getkahoot/ tarzan,
dieren, jungle boek quiz - party-kids - tarzan, dieren, jungle boek quiz party‐kids antwoorden: krokodil
struisvogel ratelslang kameleon olifant papagaai een kijkje in je hart quiz - hartstichting - een kijkje in je
hart quiz voor ieder goed antwoord krijg je 1 punt. 1. hoe groot is het hart van een kind? a. zo groot als je
hoofd b. net zo groot als die van een ... cash quiz - bankvoordeklas - cash quiz hi quizmaster! wat goed dat
je een gastles met cash quiz gaat geven. in deze handleiding leggen we je uit hoe het spel werkt. de digitale
vragen thuis ... quiz: wat weet jij? - aardgasindeklas - quiz: wat weet jij? weet jij alles over aardgas?
hieronder vind je een lijst met tien vragen. met steeds vier mogelijke antwoorden. er is er maar eentje goed.
quiz 1, thema gezond eten en bewegen gezond eten, hoe zit ... - 1/2 quiz 1, thema gezond eten en
bewegen gezond eten, hoe zit het nou écht? iedereen probeert je iets anders wijs te maken over eten. maar
pas op voor de fabels! welkom bij snappet. we willen je graag wegwijs maken. - leerlingen de optie
“stemmen/quiz” selecteren bij hun vakkenoverzicht. gebruik het om kinderen een ter plekke bedachte vraag te
laten beantwoorden, gemaakt door: linda december 2003 - 123lesidee - sinterklaas quiz author: juf linda
created date: 8/4/2009 4:06:14 pm ... quiz - fagginge.home.xs4all - vraag 2 : een wond die ouder is dan 12
uur mag je niet meer hechten a. waar b. grotendeels waar c. halfwaar d. grotendeels onwaar e. onwaar
istanbul juni 2012 bijbelquiz z11 jeugdclub burgum (groep 5|6) - jeugdclub burgum © 2011 | quiz made
by yannick de vries 3 13. jullie kennen allemaal het kerstverhaal over de geboorte van jezus wel. jezus wordt
ook bijbelquiz jeugdclub burgum (groep 5/6) - bijbelquiz ‐ jeugdclub burgum (groep 5/6) ©2010 ‐ quiz
made by yannick de vries deze bijbelquiz is bedoelt voor kinderen t/m groep 6 van ... quiz
kindermishandeling voortgezet onderwijs wtk - de quiz is te vinden via de onderstaande link.
https://play.kahoot/#/k/6d84d36b-fa52-490f-9263-bd5da535847d gebruikersnaam: quizvo wachtwoord:
vo2017 quizvragen voor groep 5-6 - lessen van lisa - quizvragen voor groep 5-6 1. hoe noem je de
woensdag na carnaval? aswoensdag 2. in welke twee nederlandse provincies vieren de meeste mensen
carnaval? security awareness quiz - beveiligmij - nehveiligmij de awareness quiz heeft als doel om
medewerkers op een luchtige manier kennis te laten maken met het belang van informatiebeveiliging en
bewustwording. quiz plastic soep lg 071115 - makenwijs - quiz: wat weet je over plastic soup ? test je
kennis over plastic flesjes en de plastic soep. vraag 1 het meeste afval in de zeeën en oceanen is afkomstig
van: paulus quiz 27 juni 2010 - kindopzondag - 8. onderweg had paulus een soort speciale bescherming,
waardoor hij niet zomaar gevangen genomen kon worden. wat was die bescherming? a. hij was heel sterk, en
... quiz 4: thema smaak smaakmaker-quiz - 1/1 quiz 4: thema smaak smaakmaker-quiz ben jij een echte
smaak expert? doe deze quiz en je weet het! 1. wat zijn de 4 hoofdsmaken? a. zout, zuur, bitter en scherp
kennis - kraanwater graag - leuk en leerzaam om te doen: de kraanwater quiz. zo komt jouw klas van alles
over (kraan)water te weten. wist jij bijvoorbeeld al dat een kameel 130 liter water ... quizvragen voor groep
7-8 - lessen van lisa - quizvragen voor groep 7-8 1. hoe lang duurt de vastenperiode na carnaval? 40 dagen
2. welke stad heet tijdens carnaval oeteldonk? 's hertogenbosch weet jij het nog? met deze 12 vragen. let
op: bij meer dan ... - verkeersquiz theorieles nieuwe stijl moet je binnenkort op voor je theorie-examen,
maar heb je geen zin om met je neus in de boeken te duiken? volg dan de nieuwe ... hoekenwerk halloween
opdrachtfiches - 123lesidee - griezel-quiz . title: microsoft word - hoekenwerk halloween opdrachtfichesc
author: bogaerts amy created date: 10/21/2008 6:24:38 pm ... quizvragen over orgaandonatie transplantatiestichting - nederlandse transplantatie stichting – transplantatiestichting onacceptabele
hoeveelheid medicijnen slikken om afstoting tegen te gaan. 100853 bauernhoftiere quiz - aduis boerderijdieren - quiz. title: 100853_bauernhoftiere_quizdd created date: 10/25/2010 4:07:43 pm ... winterse
quiz - vtechnl - winterse quiz vragen print het uit en veel plezier!? hoeveel weet jij eigenlijk over de winter?
ontdek het met deze winterse quiz en vertel ons op facebook hoeveel 100787 niederlande quiz - aduis 100787_niederlande quizdd created date: 2/11/2013 8:47:01 am ... vragen ‘ik hou van holland’
ganzenbord - vragen ‘ik hou van holland’ ganzenbord 1. wat is de hoofdstad van nederland? 2. noem één
typisch nederlands feest? 3. waar leggen koning willem alexander en quiz samen beslissen: weet u wat u
zelf kunt doen? - nwz - pagina 1 van 2 quiz samen beslissen: weet u wat u zelf kunt doen? hieronder vindt u
de correcte antwoorden van de quiz samen beslissen, die u op open dag 2019 ict-idee - members.home - ictidee http://ict-ideespot quizlet: online woordjes leren in vreemde talen ©h. van schie 2 9. voer bij “a” een titel
in voor je woordenlijst. quiz: love languages personal profile for couples - amazon s3 - ges the secret to
love that lasts love languages personal profile below you will see 30 paired statements. please circle the letter
next to the statement that best ... amk en shg - huiselijk geweld - amk en shg samen tegen geweld achter
de voordeur gert van harten debbie maas quiz de deelnemers krijgen ieder een groene en een rode kaart. een
aantal stellingen ... tafelronde 1: fotoronde - usersent - quiz 2013 antwoordblad tafelronde 1 tafelronde 1:
fotoronde ploegnaam: ploegnummer: a (mahmoud) ahmadinejad b (bavo) claes c (anders behring) breivik
democratie quiz - vredeseducatie - werkblad 2 democratiefabriek 1. sommige maanden hebben 31 dagen.
hoeveel hebber er 28? a. 12 b. 3 c. 1 2. wat is een zondebok? a. een gerecht uit een restaurant. een
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spreekbeurt over paul van loon & dolfje weerwolfje - doe de grote dolfje weerwolfje quiz met de klas.
(zie pagina 12) wat heeft de klas onthouden van jouw spreekbeurt? misschien heb je wel een prijs voor de
winnaar! ... quiz: ongelijkheden in gezondheid - nlvasalud - gezondheidssystemen & het recht op
gezondheid interactieve vormingsmodule geneeskunde voor de derde wereld vraag 1 - levensverwachting
babyshower downloads lief leuk & eigen lc - title: babyshower downloads lief leuk & eigen lc created
date: 4/21/2016 3:44:12 pm popquiz donderdag 13 juni in de steerne voor alle dimence ... - popquiz
donderdag 13 juni in de steerne voor alle dimence werknemers degene die zich aanmeldt geeft daarbij de
popquiz is één de gezelligste activiteiten 24 februari 2017 quiz gezinsbond tussenstand r ronde 1 ... 24 februari 2017 quiz gezinsbond tafel ploeg quiz 2017 ronde 1 (15) ronde 2 (20) ronde 3 (15) ronde 4 (15)
ronde 5 (15) tussenstand na ronde 5 (80) ronde 6 quiz “wat zijn natuurlijke vijanden - wur - quiz “wat zijn
natuurlijke vijanden?” geef bij elke foto zomogelijk een naam (wat voor een beestje is dit?) en omcirkel of het
volgens jou een: ... weer naar school! - kennisnet - welke apps mag je niet missen in dit nieuwe schooljaar?
wij hebben de leukste, handigste, slimste én meest leerzame apps alvast voor je opge- kolb leerstijlen en
werkvormen 2012 - qind - login - • laat een quiz maken om feiten te checken: let wel vragen hebben één
juist antwoord/oplossing. • laat zakelijke plannen analyseren en/of opzetten: ... ischemie & quiz - ecgpedia diagnose infarct diagnostische criteria voor myocardinfarct:-hartenzymen verhoogd &-1 van de
volgende:-typische klachten van drukkende snoerende een praktische gids voor je onderwijs - snroinstituut - quiz 14 rampenplan 14 review 15 rollenspel 16 stellingen 17 tentamen met overleg 18 van tekst
naar schema 18 kennis ontwikkelen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen ... clp quiz - echaropa - wat
betekent dit symbool? droogte verboden te vissen gevaarlijk voor het aquatisch milieu 8. wat moet u doen met
een product waarop dit symbool staat? prime quiz reglement - usersent - quiz 2012 reglement prime quiz
reglement wie deelneemt, verklaart zich automatisch akkoord met dit reglement, en aanvaardt de beslissingen
van de organisatoren. draaiboek invoering wnra - vng - draaiboek wnra – versie 21 maart 2018 1 1
inleiding waarom dit draaiboek? dit draaiboek is geschreven om gemeentelijke organisaties op een praktische
wijze te ... alle iq testen, lol quizzes, persoonlijkheids tests ... - nu ook je eigen flash quiz! de kleine flash
script kan je makkelijk in je eigen webpagina inbinden of op je eigen profielpagina van een sociale netwerksite.
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