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Basisplaat  
 

Bouw de ‘basisplaat” voor je elektrospel. Dit is de onderste plaat waarop alles zal 

gemonteerd worden.  

 

1. Neem een stevig stuk karton in A4-formaat. 

2. Vouw een A4-papier in 2 gelijke delen (=A5). Dit 

wordt een hulpstuk.  

 

3. Leg het dubbelgevouwen A5-blad op je basisplaat. 

Leg het zo dat er overal nog voldoende ruimte is 

rond het papier, vooral bovenaan het A4 karton.  

4. Teken de 4 hoeken van het blad met een stift af op 

het karton.  
 

5. Verbind de 4 hoeken. Gebruik een stift en lat. 
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Elektrische stroomkring bouwen  
 

Bouw de elektrische stroomkring die nodig is om je elektrospel te kunnen spelen. De 

onderdelen die hiervoor nodig zijn, bevestig je bovenaan op de basisplaat.  

 

1. Plooi de aansluitklemmen van de lamphouder nu 

wat omhoog, dit sluit later makkelijker aan. 

2. Lijm volgende onderdelen op de basisplaat: 

lamphouder, batterijhouder, lusterklemmetjes 

 
3. Maak volgende elektrische verbindingen: 

- Rode kabel van de batterijhouder verbinden met de 

bovenzijde van de rechtse lusterklem (gebruik een 

“platte” schroevendraaier). 

 

- Zwarte kabel van de batterijhouder verbinden met de 

rechtse kant van de lamphouder (steek draad door het 

gatje en draai deze dan enkele malen rond). 

 

- Linkse zijde van de lamphouder verbinden en met de 

bovenkant van de linkse lusterklem aansluiten. 

 

- Onderkant van de linkse lusterklem verbinden via 

zwarte draad met een eerste boutje (ontmantelde 

draad van 4 cm strak rond de bout draaien) 

 

- Onderkant van de rechtse lusterklem verbinden via 

een rode draad met een tweede boutje. 

 

- Draai de lamp in de lamphouder. 

 

- Steek de batterij op de juiste manier ( + van de 

batterij aan de + van de batterijhouder) in de 

batterijhouder. 
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4. TEST DE WERKING VAN DE STROOMKRING! 

(houd de boutjes tegen elkaar, de lamp zou moeten 

branden) 

 

Mogelijke storingen: 

- De kabels zijn ergens aangesloten op de isolatie (in 

de lusterklemmen). 

- Er is ergens een slechte aansluiting (bv. bij de 

lampvoet of bout). 

- De lamp is onvoldoende in de lamphouder gedraaid 

- De lamp is stuk, de batterij is leeg. 
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Leerplaat 
 

In deze fiche wordt de spelplaat gemaakt waarop de quiz gespeeld zal worden. Deze 

spelplaat wordt op de basisplaat bevestigd. 

 

Neem de volgende documenten: 

 Hulplijnen 

 Legpatroon 

 

 
1. Knip een vel aluminium van de rol die de 

hulplijnen allemaal bedekt (niet te veel 

afknippen, want dit is meer afval – wees 

milieubewust.)  

2. Lijm de aluminium op de achterzijde van 

het blad met hulplijnen.  

(Zorg dat alle lijnen volledig bedekt zijn.) 

3. Nummer de hulplijnen (gekleurde banen) 

in de banen zelf. 

4. Knip de banen uit. 
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5. Lijm de banen op het legpatroon in de 

juiste volgorde. 

 

 
6. Knip de leerplaat uit en plak ze op de 

basisplaat. 

 

 

7. Controleer of de aluminium banen goed 

gelegd zijn. Ze mogen niet aan elkaar 

doorgeven.  

 baan 1 mag geen contact maken met 

2, 3, 4, 5 en/of 6 

 dit geldt voor elke baan  

 test uit door middel van je elektrische 

kring. Wanneer je de 2 boutjes op 

dezelfde baan houdt, moet het lampje 
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branden. Als je de 2 boutjes op 2 

verschillende banen houdt, mag de 

lamp niet branden. 

Indien alles gelukt is zal elke baan 

individueel de elektrische stroom geleiden 

en de aluminium banen ten opzichte - van 

elkaar de elektrische stroom niet geleiden 

(isoleren).  

 

Conclusie: Papier is de oorzaak dat de 

banen ten opzichte van elkaar gescheiden 

worden en isoleert/geleidt dus. (doorstreep 

het foutieve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lijm wat karton randjes rond het 

leerbord. Dit maakt het straks 

eenvoudiger om het spel te spelen. Het 

resultaat dient er zoals onderstaande 

afbeelding uit te zien. 

 

 

Quiz maken of downloaden 
 

Er zijn standaard quizjes te downloaden of je kan er zelf eentje aanmaken. Dit 

quizbord leg je op de spelplaat. 

Deze kwisjes kan je vinden via de website 

https://www.ontdektechniektalent.be/techniekmobiel-leerlijnen-bibkwist 

 

1. download een quiz naar keuze op de website  

2. kies voor “kwis kiezen” 

3. kies bv. voor het thema techniek door op de foto van “techniek” te klikken 

4. geef je naam in (deze komt op het spelbord te staan) 

5. maak de quiz aan door op de “PDF-knop” te klikken 

6. knip de quiz uit Maak gaatjes in het quiz bord door gebruik te maken van een 

“holpijpje” en hamer. (doe de bewerking wel op een houten plankje om je 

schoolbank niet te beschadigen.) 
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Quiz testen  
 

Speel je quiz. Hoe dikwijls ging je in de fout? Welke vakjes horen bij elkaar? Wissel 

even quizjes uit met medeleerlingen en speel opnieuw. 
 

 

 

 



 

 

 


