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LESPAKKET VLUCHT NAAR AVATAR



Ontwikkeling lespakket

• Gebaseerd op leerlijn TAD

• Feedback van leerkrachten, preventiewerkers en VAD

• Getest bij 6de leerjaar basisschool De Eik te Welle

• Evaluatie 2016 – 2017 



Vlucht naar Avatar 

Wat? Voor wie? 

• Leerkrachtenhandleiding

• Leerlingenbundel

• Powerpointpresentatie

• Digitaal spelbord 

• Flyer voor ouders 

• Leerlingen 3de graad lager onderwijs 
(10-12 jaar)

• Leerlingen 1ste jaar SO



Leerkrachtenhandleiding

Spelbord

Leerlingenbundel Flyer ouders



Doelstelling 

Kennis, inzichten en vaardigheden versterken

die kinderen nodig hebben 

om op een verantwoordelijke manier

te gamen





LES 1: GAMEN?!?

35 minuten

Deze les is optioneel 



Les 1: Gamen?!?

• Start = filmpje 

• Drie prenten

– Klassikaal bespreken

– Werkboek invullen

• Huiswerkopdracht

– Weekschema invullen

• Extra: huiswerk

– Avatar maken 





LES 2: KRABBELS VAN EEN 
ONDERZOEKER

25 + 50 minuten

Deze les kan afzonderlijk gegeven worden





Les 2: Krabbels van een onderzoeker

• Mijn zelftest 

• Huiswerk: gelijkaardige test bij ouders afnemen

– Klassikale voorbereiding

– Betrekken van de ouders bij thematiek gamen

– Belang van afspraken

• PowerPointpresentatie

– Klasgesprek op basis van presentatie





LES 3: GAMEN… WIE, WAT, 
WAAROM?

100 minuten

Deze les kan afzonderlijk gegeven worden

Aangeraden combinatie: LES 4



Les 3: Gamen… wie, wat, waarom?

• Hoekenwerk aan de hand van opdrachtenfiches

• Elke hoek duurt maximaal 15 minuten

• Aanvullende opdrachten: 

– Woordzoeker

– PEGI-systeem



HOEK 1: welke soorten 
games bestaan er? 

HOEK 2: weetjes over 
gamen

HOEK 3: redenen om te 
gamen? 

HOEK 4: waarom maakt 
de game-industrie games? 

Les 3: Gamen… wie, wat, waarom?







LES 4: VLUCHT NAAR AVATAR

100 minuten

Minimale combinatie: LES 3



Les 4: Vlucht naar Avatar

• Digitaal spelbord: www.vad.be/avatar/

• Aan de hand van avatars

• Verhaal ‘Vlucht naar Avatar’

• Doel: Lucas terughalen uit Avatar door het oplossen 
van vragen, doe-opdrachten, tips

• Alle opdrachten en oplossingen te vinden in 
leerkrachtenhandleiding 



www.vad.be/avatar/



Doe opdracht

WIE BEN IK? 

Opdracht:
Eén leerling van de ploeg gaat even in de gang staan. In de klas wordt 
afgesproken wie of wat die ene leerling is (naam van een spel of 
avatar). Wanneer de leerling terug binnen komt moet hij/zij door 
middel van ja-neen vragen die hij aan zijn ploegleden en klasgenoten 
stelt, raden wat hij/zij is. (Tip: je kan spelletjes nemen of avatars die 
leerlingen tijdens de vorige lessen zelf hebben aangehaald)

• Mario 
• Minecraft

Timing: de leerling krijgt hier maximum drie minuten voor. 





LES 5: JE VRIJE TIJD EN GAMEN

75 minuten + 15 min

Deze les kan afzonderlijk gegeven worden

Aangeraden combinatie: LES 2



Les 5: Je vrije tijd en gamen

• Rollenspel

– 2 situaties: met en zonder afspraken

– Bespreking per situatie 

• Gametips voor onze klas

• Weekschema

– Reflectie in volgende les (kort) 







LES 6: WAAROM VLUCHTEN NAAR 
AVATAR

30 minuten

Minimale combinatie: LES 3 en 4



Les 6: Waarom vluchten naar Avatar

• Brief van Lucas

• Klasgesprek a.d.h.v. begeleidende vragen  





If books came after games



Meer informatie?

• www.druglijn.be

• Folder ‘Mijn kind en gamen’

• Drugs ABC Gamen

• Dossier gamen

• Praktijkgids Mediawijs gamen. Gamegids voor 
begeleiders van kinderen en jongeren 

http://www.druglijn.be/
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