
 

PRINT DIT UIT – GEEF HET AAN ALLE BEGELEIDERS - NEEM HET MEE NAAR HET RIJKSMUSEUM

QUIZ JE RIJKS spelregels Ontdek het geheim van de Gouden Eeuw 
 
AAN DE SLAG! 
 

 Meld je aan bij de Informatiebalie en  
haal jullie spelmaterialen op (5 
routekaarten) 

 Loop met de klas en begeleiders naar de 
Voorhal 

 Verdeel de leerlingen in 5 gelijke groepjes 

 Ieder groepje krijgt een begeleider van 
school mee 

 Ieder groepje krijgt een eigen route met 
instructies. Op de route staat een gedicht 
over het vinden van het geheim van de 
Gouden Eeuw 

 In het gedicht ontbreekt een belangrijk 
woord om het geheim volledig te kunnen 
ontrafelen. De leerlingen gaan op zoek 
naar de letters van het ontbrekende 
woord. Zo ontrafelen zij het geheim van 
het goud van de Gouden Eeuw en 
verdienen zij een beloning 

 
WIE DOET WAT? 
 
Zorg dat iedereen een taak heeft. 

 Wie kan er goed kaart lezen?  
Deze leerlingen worden ‘de wegwijzers’ en 
lezen de route op de kaart 

 Wie kunnen er goed zoeken?  
Deze leerlingen zijn ‘de verkenners’ en 
zien de kleinste verschillen. Zij hebben 
oog voor detail 

 Wie kunnen er goed puzzelen?  
Deze leerlingen worden ‘de ontdekkers’ en 
lossen samen de opdrachten op 

 Wie houden er orde?  
Deze leerlingen zijn ‘de kwartiermeesters’. 
Vroeger hielden zij het overzicht aan 
boord van het VOC-schip. Deze leerlingen 
zorgen er voor dat de groep bij elkaar blijft 
en de regels volgen 

 
LET OP! 
 
Jullie zijn samen op zoek naar een geheim. 
Niemand mag dat merken… dus houd je aan 
de museumregels: 

 Eten en drinken mogen niet mee naar 
binnen 

 Loop rustig, want rennen is verboden 

 Raak niks aan! Dat mag echt niemand 

 Fotograferen mag maar zonder flits  

 Praat zachtjes. Zo bewaar je het geheim… 
 
 

 
TIPS 
 

 Er staan 45 minuten voor het spel. Houd 
vaart in het spel door de tijd goed in de 
gaten te houden 

 Spreek met de andere begeleiders een tijd 
af waarop jullie weer in de Voorhal 
verzamelen 

 Fotocamera’s mee? Organiseer 
momenten om te fotograferen. Zo houden 
de leerlingen de aandacht beter bij het 
spel  

 Laat de leerlingen op de vloer zitten als zij 
letters op de routekaart willen invullen. Let 
er op dat leerlingen niet de route tegen de 
muur houden als zij schrijven 

 Zorg er voor dat de leerlingen bij elkaar 
blijven. Samen ontdekken jullie zaal voor 
zaal. Zo blijft het voor iedereen telkens 
nieuw 

 Tijdens het spel sta je stil bij enkele 
objecten. Je komt onderweg veel andere 
objecten tegen. Kijk er samen naar als er 
behoefte is. Maar verlies het spel niet uit 
het oog. Kom een keer terug om meer te 
ontdekken 

 
KLAAR? 
 
Hebben de leerlingen alle letters gevonden?  

 Laat ze de letters door elkaar husselen 
zodat ze er één woord van maken 

 De leerlingen schrijven het woord in de 
vakjes op de route 

 Alle groepjes verzamelen op de 
afgesproken tijd weer in de Voorhal 

 Laat de leerlingen de routes inleveren bij 
een juf of meester 

 Die controleert of alle groepjes de 
missende woorden hebben ontdekt  

 Lees het complete gedicht aan iedereen 
voor 

 Van de Voorhal vertrekken jullie weer naar 
het Atrium 

 De kleinste van de klas mag het complete 
gedicht voorlezen aan iemand van de 
Informatiebalie in het Atrium 

 Kloppen alle woorden? Dan ontvangt de 
klas een Rijksmuseum schat


