
 

Beste Leerling, we houden van bewegen maar we zitten veel binnen! Om toch lekker naar 
buiten te gaan organiseren we daarom een schoolchallenge! Gebaseerd op de crazy88 
ontvang je als mentorklas 19 opdrachten. Alle opdrachten zijn punten waard met een 
maximum van 88 punten. Als je de opdracht af hebt, upload je het bewijs (foto/filmpje) 
in Google Drive. De klas die na twee weken de meeste punten heeft verzameld wint de 
challenge en een Klassenuitje (na corona). Als meerdere klassen 88 punten halen, is de 
klas die als eerst 88 punten heeft de winnaar. Op dit formulier zie je een overzicht van alle 
opdrachten, onder de opdrachten staat een uitleg en zie je hoeveel punten ze waard zijn. 
Als je samenwerkt met klasgenoten houd je je natuurlijk aan de hygienevoorschriften.

1. KOUDWATERDUIK
Doe als Ice-man Wim Hof! 
Neem een duik in de nieuwe 
meer met Maarten (nooit 
zonder Maarten!!).

2. TUSSEN KUNST EN  
QUARANTAINE
Kies een schilderij uit, 
gebruik attributen of 
klasgenoten en probeer het 
schilderij na te doen. 

3. DE ONGELIJKE STAD
Schrijf een wens op een 
kaartje/briefje, plak of knoop 
het wenskaartje op een plek 
in de stad.

4. DE WATERPROOF STAD
Hoe beschermt de stad 
zich tegen toenemend 
wateroverlast?

5. HARDLOPEN
Ren 10/15 of 20km, alleen 
of samen opgeteld.

6. SELFIE RUN
Breng in kaart waar 
iedereen woont.  

7. MOOISTE 
ENGELSTALIGE BOEK
Ga naar een Engelse 
boekwinkel en maak een 
foto van het meest kleurrijke 
boek in de etalage. 

8. ANTI-RACISME  
FIETSTOCHT
Fiets een anti-racisme 
fietstocht, alleen of samen.

9. VIDEOCLIP
Maak buiten met  
1 klasgenoot een dans/ 
videoclip voor je favoriete 
nummer.

10. ESTAFETTE RUN  
GOUDEN EEUW
Maak estafette selfie run.

11. STRAATPOËZIE
Maak een selfie bij een 
gedicht op straat.

12. TAALVOUTJES
Zoek taalvoutjes op straat 
(etalages, borden, etc.) en 
maak hier een foto van.

13. SPREEKWOORDEN 
EN GEZEGDEN
Beeld een spreekwoord 
of gezegde uit en film of 
fotografeer dit.

14. MULTI-CULINAIR 
AMSTERAM
Amsterdam telt 178 
verschillende nationaliteiten.  
Maak een foto collage 
met foto’s van minimaal 
10 restaurants met een 
buitenlandse achtergrond.

15. CHARITY OP DE  
GRACHTEN
Maak een selfie bij het 
bordje van het kantoor 
van een goed doel.

16. MEDIAMINDED  
AMSTERDAM
Maak een foto van oude 
reclame schilderingen.

Laat je niet gek 
maken!

Met je hoofd in de 
cloud hoef je nooit 

meer te dromen 
Hans de tweede

LET OP! 
LOSLIGGENDE 

EGELS!

17. FILM DRIE SOORTEN 
BEWEGINGEN
Leg buiten drie soorten 
bewegingen vast.

18. BOMENKNUFFELAAR
knuffel 10 verschillende 
soorten bomen.

19. OPTREDEN VOOR 
VERZORGINGSHUIS
Geef een optreden voor de 
deur van een bejaardenhuis.

DOE MEE 
EN WIN EEN 

KLASSENUITJE!

1. KOUDWATERDUIK 
Advanced opdracht voor de bikkels. 
Neem contact op met Maarten Stok en 
zwem een stuk mee.

2. TUSSEN KUNST EN QUARANTAINE 
Easy opdracht. Benoem de kunstroming, 
tijd en kunstenaar bij de foto die je inlevert.

3. DE ONGELIJKE STAD
Intermediate opdracht. Sociale onge-
lijkheid heb je in allerlei vormen: inko-
mensongelijkheid, raciale ongelijkheid 
en kansenongelijkheid in het onderwijs. 
Kies een vorm van sociale ongelijkheid, 
bedenk hiervoor een oplossing (dit is 
de wens) en hang het op waar jij denkt 
dat het andere Amsterdammers bereikt 
(bijvoorbeeld: gemeentehuis, buurthuis, 
monument, een of andere organisatie, 
etc.). Maak er een foto van.

4. DE WATERPROOF STAD 
Easy opdracht. Fotografeer drie verschil-
lende voorbeelden van watermanage-
ment in de stad.

5. HARDLOPEN 
Easy opdracht als je 10km loopt, interme-
diate voor 15km en advanced voor 20km. 
Gebruik een hardloop app en upload 
screenshot(s).

6. SELFIE RUN 
Easy = 5 selfies, intermediate = 10 selfies, 

advanced is hele klas. Ren naar het 
dichtstbijzijnde huis van een klasgenoot 
en maak een selfie van de straatnaam-
bord. Je klasgenoot loopt door naar de 
volgende. Hoeveel routes kunnen jullie 
met elkaar verbinden?

7. MOOISTE ENGELSTALIGE BOEK 
Easy opdracht. Upload de foto.

8. ANTI-RACISME FIETSTOCHT 
Intermediate opdracht. Upload de foto’s.  
http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/ 
monumenten/index.html

9. VIDEOCLIP 
Advanced opdracht. Upload de video.

10. ESTAFETTE RUN GOUDEN EEUW 
Advanced opdracht. Maak een selfie van 
kenmerkende kunstenaars en filosofen 
die opbloeide door de economische 
voorspoed in de gouden eeuw: Bredero, 
Vondel, PC Hooft, Rembrandt, Spinoza, 
Frans Hals en Johannes Vermeer. Ga 
samen met een klasgenoot op de foto 
en die gaat dan door naar de volgende 
klasgenoot.

11. STRAATPOËZIE
Easy opdracht. Upload de foto.

12. TAALVOUTJES 
Easy opdracht. Upload de foto.

13. SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN
Easy opdracht. Upload de foto.

14. MULTI-CULINAIR AMSTERAM 
Intermediate opdracht. Upload de foto.

15. CHARITY OP DE GRACHTEN 
Easy opdracht. Het centrum van Am-
sterdam is een gewilde kantoorlocatie 
voor goede doelen, zo zit er onder meer 
het kantoor van Amnesty Internationaal. 
Maak een selfie bij het bordje van het 
kantoor van een ander goed doel.

16. MEDIAMINDED AMSTERDAM 
Easy opdracht. Tegenover onze school 
op de Palmstraat vindt je op een gevel 
een oude reclame schildering op een. In 
de stad zijn er nog veel meer te vinden 
uit lang vervlogen tijden, maak een foto 
van oude reclame schilderingen.

17. FILM DRIE SOORTEN BEWEGINGEN 
Intermediate opdracht. Leg buiten drie 
soorten bewegingen vast: een beweging 
met constante snelheid, een versnelde 
beweging en een vertraagde beweging. 

18.  BOMENKNUFFELAAR 
Intermediate opdracht. Upload de foto.

19. OPTREDEN VOOR VERZORGINGS-
HUIS 
Advanced opdracht. Upload de video.

ADVANCED  10
INTERMEDIATE 5
EASY 2

PUNTENVERDELING Als je de opdracht af hebt upload je het bewijs (foto/filmpje) 
in Google Drive. De klas die na twee weken de meeste punten 
heeft verzameld wint de challenge en een Klassenuitje!

 

 

 

CHALLENGE




