
 

 

Tijdens de virtuele tour loop je op de begane grond van het Spaarne College. Onderweg kun je op 

video’s klikken om meer te weten te komen over diverse vakken op onze mooie school. In 8 video’s 

zit een letter met een cijfer verscholen. Als je alle letters en bijbehorende cijfers hebt gevonden dan 

kun je de letters in onderstaand ontwerp plaatsen. Print het ontwerp uit of teken deze na op papier 

met pen of potlood. 

 

ONTWERP 

 

 

Als je bijvoorbeeld in de video een G met een 3 ziet dan plaats je de G op de plek van de 3 in het 

ontwerp. Vind je bijvoorbeeld een E met een 8 dan plaats je de E op de plek van de 8 in het ontwerp. 

Zo ga je door totdat je alle 8 letters hebt ingevuld. Het komt er dan ongeveer uit te zien als 

onderstaand voorbeeld. 

 

VOORBEELD 

 



Nu ga je door middel van paardensprongen proberen het woord te vinden. Een paardensprong is een 

rechte stap met daarna een schuine stap. Zie het voorbeeld hieronder. Je mag vanaf elke punt 

starten behalve het logo in het midden. Stel, je begint bij de letter G aan de linkerkant. Je kunt dan 

een rechte stap maken naar rechts en daarna schuin naar boven of naar beneden. Je kiest 

bijvoorbeeld voor schuin beneden. Daar staat de letter E. Je hebt nu GE. 

 

VOORBEELD 

 

 

Vanaf de E rechtsonder in het ontwerp kun je nu weer twee kanten op. Zie voorbeeld hieronder. Je 

kunt naar links en dan naar schuin linksboven of je kunt naar boven en dan naar schuin linksboven. Je 

kiest bijvoorbeeld voor boven en daarna schuin linksboven. Daar staat de letter W. Je hebt nu GEW. 

 

VOORBEELD 

 

 

Zo blijf je door middel van paardensprongen doorgaan totdat je het woord gevonden hebt. In dit 

voorbeeld kom je uiteindelijk uit op het woord GEWELDIG. Nu is het aan jou om het juiste woord te 

vinden in onze virtuele tour. Heel veel succes       


