Online Speurspel
Algemene informatie
Bij dit online speurspel staat een misdrijf centraal. De rechercheurs (kinderen) gaan na het
zien van aanwijzingsfilmpjes aan de slag met het oplossen van het misdrijf.

Benodigdheden
-Een script
-Een camera/telefoon met camerafunctie
-Kleding
-Rekwisieten

Speluitleg voorbereiding
1.De groep wordt verdeeld in rechercheurs en acteurs. Je hebt de keuze of de acteurs leiding is, of dat
er ook kinderen aan meedoen. Vervolgens bedenk je een script voor de grote verhaallijn, het misdrijf,
door antwoord te geven op de volgende vragen:
Wat is er gebeurd?
Beschrijf hier zo gedetailleerd mogelijk wat er is gebeurd

Waarom is het gebeurd?
Beschrijf hier zo gedetailleerd mogelijk wat de aanleidingen zouden kunnen zijn geweest

Wie maakte er onderdeel van uit?
Maak hier een overzicht van betrokkenen en mogelijke verdachten

Wat is het gevolg?
Beschrijf hier wat het gevolg is voor zowel dader als slachtoffer

2.Je brengt een aantal verdachten in kaart en beschrijft hoe ze eruit zien, wat hun kenmerken zijn etc.
3. Je bedenkt vervolgens een aantal tips die kunnen helpen om het misdrijf op te lossen. Voorbeelden
van tips kunnen zijn:
-Een deel van het kledingstuk
-Een deel van hand, voet, hoofd etc.
-Muziek die op stond
-Het huis van de verdachte

-Het werk van de verdachte
-De route die gelopen is voor of na het misdrijf
4.Vervolgens breng je het verhaal in stukjes film in kaart maar houdt daarbij de
verdachte buiten schot. We zien alleen wat er gebeurd is…niet door wie het misdrijf
gepleegd is.
5. Dan neem je hetzelfde filmpje op maar mét verdachte in beeld.
6. Daarna maak je filmopnames van de verdachten waarin de verdachten zelf vertellen wie ze zijn en
waarom ze het misdrijf gepleegd zouden kunnen hebben.
7. Je neemt de hints op

Speluitleg uitvoering
1.Je organiseert een meeting waarbij de kinderen thuis de rechercheurs zijn. Eerst wordt het filmpje van
het misdrijf getoond.
2. Vervolgens worden de filmpjes van de verdachten getoond. Zij kunnen vervolgens live bevraagd
worden door de rechercheurs tijden de meeting.
3. Dan worden de tips getoond. Niet achter elkaar, maar tussen elke tip is er weer een gelegenheid om
de verdachten te bevragen
4. De rechercheurs vertellen wie volgens hun het misdrijf heeft gepleegd.
5. Het filmpje met de oplossing wordt getoond

