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Welkom!
Wil jij je spreekbeurt over Squla houden? Wat leuk! Graag vertellen we je alles wat je moet weten om jouw
spreekbeurt (of werkstuk) voor te bereiden.
We hebben onder andere informatie voor je verzameld over hoe Squla is begonnen, onze mascotte ‘Q’, de
on- en offline uitbreidingen, hoe het er op het Squla-kantoor aan toegaat, over Squla in het buitenland en
onze samenwerkingen. Ook hebben we een aantal tips om je te helpen bij je presentatie. Tip: In het vak 21st
century skills op Squla leer je over onderwerpen als het maken van een spreekbeurt, werkstuk en presentatie.
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Tips
Voor een topspreekbeurt
Q’s-library
Er zijn een heleboel Q-karakters! Wij hebben een
minidatabank gemaakt waar je een heleboel Q’s
kunt vinden. Gebruik deze om je presentatie op te
fleuren en in Squla-sfeer te brengen.

Begin met een ijsbreker!
Door met een pakkende zin te beginnen, heb je
meteen de aandacht van je hele klas. Dit kan iets
grappigs zijn, iets wat rijmt, of een kort persoonlijk verhaaltje. Wil je ook dat ze jouw presentatie
niet gaan vergeten? Eindig dan met een krachtige
uitsmijter.

Surf nog eens door
Naast dit document is er nog veel meer over
Squla te vinden, dus ga nog eens goed op zoek.
Google is je beste vriend! Denk maar eens aan
Squla socialmedia-kanalen en nieuwsberichten.

Waarom wil jij je spreekbeurt
houden over Squla?

Schrijf niet je hele verhaal op

Gebruik je zelf Squla en heeft het voor hogere
cijfers gezorgd? Of vond je die reclame op tv zo
leuk? De reden waarom jij dit onderwerp gekozen
hebt is een goede inleiding voor je spreekbeurt.

Gebruik een spiekbriefje met steekwoorden.
Deze helpen je herinneren waarover je wil
vertellen. Als je alles uitschrijft, ben je alleen
maar op je papier aan het kijken in plaats van
naar de klas.

Zorg dat je spreekbeurt fijn is om
naar te kijken en luisteren

Vind je het eng om je publiek in
de ogen aan te kijken?

Maak bijvoorbeeld gebruik van audio, video’s,
mooie afbeeldingen, of laat iets rondgaan in de
klas. Ook kun je je publiek bij je presentatie
betrekken door ze bijvoorbeeld een vraag te
stellen. Misschien zelfs een Squla-miniquiz?

Kijk dan naar hun wenkbrauwen. Dat is een stuk
minder spannend.

Probeer Prezi
Ben je goed in Engels? Gebruik dan eens Prezi in
plaats van PowerPoint. Bij Prezi staat je presentatie niet op losse slides zoals in PowerPoint,
maar op een groot canvas waar je op in en uit kan
zoomen. Hiermee ga je zeker de aandacht trekken! Neem er wel de tijd voor. Het duurt even
voordat je het onder de knie hebt.
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Leuk leren Wat is Squla?
Hoe leer je?

Squla is een online platform waarop je alle vakken
van de basisschool op een leuke manier kan oefenen, helemaal op eigen tempo. Dat kan je alleen
doen, maar ook samen. Door op zoek te gaan naar
de nicknames van jouw vrienden met een Squla-account, nodig je elkaar uit om samen het avontuur
aan te gaan. Ook kun je je ouders uitdagen via de
Squla-app.

Ook vinden wij het belangrijk dat je onthoudt wat je
op Squla geoefend en geleerd hebt. Daarom krijg
je na elke beantwoorde quizvraag een wist-je-datje.
Hierdoor neem je nog even de tijd om bij het antwoord stil te staan en onthoud je het beter. Daarnaast
worden vragen die je fout hebt beantwoord, aan het
einde opnieuw gesteld. Dan kun je ze alsnog goed
beantwoorden. Door te herhalen blijft het beter in
je hoofd zitten en zal je het minder snel vergeten.

Voor wie is het?
Onze games en quizzen zijn gemaakt voor kinderen
uit groep 1 tot en met 8. Er zit natuurlijk een groot
verschil tussen een leerling uit groep 1 een leerling
uit groep 8. De vragen voor iemand uit een hogere
klas zijn daarom moeilijker dan voor iemand uit een
lagere klas. Op deze manier kan iedereen op zijn
eigen niveau leren.

Bij Squla verdien je met elk goed antwoord muntjes.
Hiermee kan je sparen voor virtuele cadeautjes, zoals
avatars maar ook voor echte cadeautjes zoals bioscoopbonnen en schoolspullen.

School vs thuis
Squla kan zowel op school als thuis gespeeld worden.
Met een Squla in de klas account kun je op schooldagen tussen 8 uur en half 4 spelen. Met een normaal
lidmaatschap kun je de hele dag op Squla terecht.
Bij dit lidmaatschap krijg niet alleen jij een account, je
ouders krijgen er ook één. Hiermee kunnen ze jouw
vooruitgang volgen, complimentjes geven en andere
motiverende berichtjes sturen. Zo weet je of je het
goed doet of wordt je gemotiveerd nog beter je best
te doen.

Voor groep 1 tot en met 3 worden de quizvragen
voorgelezen, omdat kinderen in de onderbouw nog
niet zo goed kunnen lezen. In de middenbouw
komen er steeds meer vakken bij, zoals begrijpend
lezen, aardrijkskunde en Engels. In de bovenbouw
krijg je alle vakken van de basisschool, maar ook
extra vakken zoals programmeren (deze vind je
onder de naam Programmeren in het vak 21st
century skills). Er zijn nog een hele hoop andere
vakken. Deze kan je allemaal terugvinden op de
website van Squla.

Wat leer je?
De spelletjes en quizzen die je op Squla vindt, zijn zo
gemaakt dat ze helemaal aansluiten op wat je volgens
de overheid later allemaal nodig hebt en moet weten.
De overheid wil dat je aan het einde van elke groep
bepaalde vaardigheden onder de knie hebt. Ze hebben daarom een leerplan waarin staat wat je aan het
einde van elke groep geleerd moet hebben. Dit wordt
ook wel een curriculum genoemd. Zo moet bijvoorbeeld elk kind aan het einde van groep 5 elke tafel
kunnen opnoemen binnen 20 seconden. Squla houdt
zich dus niet aan één methode of schoolboek, maar
kijkt naar wat jij in de toekomst allemaal moet weten.

Squla is een ‘serious
game’. Dat is een spel wat,
naast vermaak, ook een
ander doel heeft.
In het geval van Squla
is dat doel leren.
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Op zoek naar een school voor Gijs
De oprichter
Toen André Haardt in 2009 op zoek was naar een
school voor zijn zoon Gijs, kwam hij erachter dat er
wel heel weinig veranderd was sinds zijn eigen
schooltijd. Hij vond dat leren zoveel leuker gemaakt
kon worden, vooral met de technologie van vandaag.

In 2010 begon André
Squla op de zolder van een
oud schoolgebouw
in Bussum.
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Daarom leek het hem een goed idee om dat wat
kinderen leuk vinden - (online) spelletjes spelen - te
gebruiken in het onderwijs. Iets wat ze leuk vinden
gaan ze namelijk niet alleen tijdens school leren,
maar ook voor en na school. Zelfs in de vakantie!

Squla zou eerst ‘Zoomba’
heten, maar dat zou te
verwarrend zijn met
‘Zumba’. Deze fitnessworkout begon op dit
moment erg populair
te worden.

Oprichter André Haardt met zoontje Gijs
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De evolutie van Squla
het online platform
In 2010 ging de website van Squla voor het eerst
online. Het platform zag er toen heel anders uit dan
nu. Er is veel aan het design veranderd om jou een

zo’n fijn mogelijke speelervaring te bieden. Hieronder
zie je de veranderingen door de jaren heen.

2010

2014

2015

2017
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Watergevechten en minigames
De app
Vroeger kon Squla alleen maar op de computer
gespeeld worden. Toen tablets en smartphones
ineens heel populair werden, vonden we dat Squla
ook hierop te spelen moest zijn. We konden natuurlijk niet achterblijven. In 2012 kwam de Squla-app
uit met de games en quizzen zoals je ze kent van
de computer. Bij het maken van de app moest een
andere programmeertaal gebruikt worden dan voor
de games op de website. De app moest daarom
helemaal opnieuw ontwikkeld worden. Dit was
natuurlijk wel weer een kans om de Squla-game
nog leuker te maken. Nu kun je bij de Squla-app ook
de strijd tegen je ouders aangaan in een watergevecht
en kun je testen of je al slimmer dan je vader of
moeder bent. Daarnaast zijn er tussendoor allerlei
nieuwe minigames toegevoegd.

Ook
ouders
spelen
graag
Fun fact:
Ook
ouders
spevinden
lenSqula.
graagZe
Squla.
Ze het
vinden
leuk
omom
eeneen
spelletje
het
leuk
spelletje
te
tespelen
spelenen
enhun
huneigen
eigen
kennis
te
testen.
kennis te testen.
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Lucht, water en gas zijn doorzichtige stoffen. Als lichtstralen
van de ene doorzichtige stof naar de andere gaan,
veranderen ze bijna altijd van richting. Hoe noemen we dat?
Lichtbreking

Lichtstraling

Brandpunt

Weerkaatsing

Squla in real life
Bord- en kaartspellen
Squla is niet alleen online te spelen, maar ook in de
vorm van leerzame bord- en kaartspellen. Met het
Squla familiebordspel verdien je, net zoals online,
muntjes door vragen goed te beantwoorden. De
vragen zijn gemaakt voor kinderen in groep 4 tot en
met 8. Zelfs zijn er speciale vragen voor volwassenen. Iedereen krijgt dus vragen op zijn of haar eigen
niveau. Op deze manier heeft iedereen een eerlijke
kans om te winnen.
Naast het Squla familiebordspel zijn er ook nog
andere fysieke spellen. Zo is er de Squla Flitsquiz
waarbij je muntjes verzameld door zo snel mogelijk

het juiste antwoord op de quizvragen te geven.
Daarnaast hebben we ook nog vier leuke Squla
kaartspellen waarmee je de vakken taal, spelling,
rekenen en aardrijkskunde kunt oefenen. Met dit
spel verzamel je net zoals bij kwartet setjes van vier
kaarten. Je moet dus slim om kaarten vragen. Dat is
niet alles! Als iemand de kaart heeft die jij wil
hebben, moet je eerst de vraag op deze kaart juist
beantwoorden voordat je hem mag toevoegen aan
je verzameling.

Q De mascotte
Het logo van Squla heeft een speelse uitstraling,
omdat we een bedrijf zijn dat leuke (en leerzame)
dingen maakt. Het belangrijkste onderdeel in ons
logo is de Q (dit spreek je uit als ‘Kjoew’). De Q
kom je overal in onze huisstijl tegen en in allerlei
verschillende uniforms en outfits. De Q’s zijn net
smurfen. Een Q in een politiepak is politie-Q, een

Q met een ooglap en een houten been is piraten-Q,
een Q met een kroon en een mantel is koning-Q,
etc. Q kan zijn en doen wat het maar wil en verandert zelfs van gender. De ene keer is het een meisje
en de andere keer een jongen.
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Leuk werken Het kantoor
Squla heeft een heel enthousiast en divers team.
Iedereen heeft hier zijn eigen specialiteiten en interesses. Eén ding hebben we wel allemaal gemeen, dat is
het doel van Squla: leren moet leuk zijn.
We vinden niet alleen dat leren leuk gemaakt moet
worden voor kinderen, maar ook dat werken leuk
gemaakt moet worden voor volwassenen. Daarom

heeft onze werkomgeving een positieve, energieke en
relaxte sfeer. In het kantoor van Squla zijn kleurrijke
muurschilderingen, er staan picknicktafels, er is een
pingpongtafel en af en toe wordt er tijd gemaakt voor
een potje darten. Serieus aan het werk gaan is belangrijk, maar bij Squla geloven we dat teamwork en
kwaliteit ontstaat wanneer je plezier hebt!

Het Squla team De afdelingen
Op het kantoor van Squla zijn 6 verschillende afdelingen die ervoor zorgen dat het uiterlijk, de inhoud
en de technologie van de games en quizzen, goed in
elkaar zitten. Daarnaast wordt het geld in de gaten
gehouden en worden er leuke acties bedacht om
Squla te promoten. Hieronder lees je welke afdelingen
er zijn en wat zij doen.

Design

Finance

Op onze designafdeling werken onze
designers iedere dag aan de vrolijke
tekeningen en animaties op Squla. Ze
laten Q in iedere gedaante verschijnen.

De afdeling finance zorgt ervoor dat
er goed om wordt gegaan met geld.
Ze werken veel met cijfertjes en
berekeningen. Daarnaast doen ze ook
voorspellingen op basis van de cijfers.

Development
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%
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De marketingafdeling wil ervoor
zorgen dat steeds meer kinderen
Squla gaan en blijven spelen. Ze
schrijven nieuwsbrieven, houden de
Facebookpagina bij en bedenken
allerlei acties.

Redactie

Customer support

Naast de leuke beelden, bestaan de
games uit een heleboel tekst. Daarvoor
hebben we de redactie. Zij bedenken
alle quizvragen en controleren deze op
taal- en spelfouten.

Heeft iemand een vraag over Squla?
Dan zit het team van customer support klaar om deze te beantwoorden.
Dit doen ze via de e-mail, social media
en telefoon.
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Het developmentteam zorgt ervoor
dat alle creatieve ideeën technisch
mogelijk zijn. Dit doen ze door te
programmeren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een nieuw spel
gebouwd wordt en dat dit uiteindelijk
op jouw tablet of computer werkt.

Squla werkt met codenamen voor projecten. Onlangs heeft de Squlawebsite een nieuw jasje gekregen. De naam van dit project was ‘Rainicorn’.
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De grens over Squla buiten Nederland
Squla is in 2010 opgericht in Nederland. Sinds 2015
kunnen niet alleen Nederlandse kinderen Squla
spelen maar ook Poolse kinderen. Een jaar later ging
Squla ook online in Frankrijk.

Dit is een belangrijk onderdeel in hun onderwijs.
In Squla Polen krijgen ze dus heel veel vragen over
boeken waar jij en ik waarschijnlijk nog nooit van
gehoord hebben.
Ook zitten er veel verschillen in vakken als geschiedenis. Frankrijk en Polen hebben de Eerste en Tweede
Wereldoorlog heel anders beleefd. Zij leren bij dit
vak dus over hele andere historische gebeurtenissen
dan dat wij doen. Dit geldt ook met vakken als
aardrijkskunde. In Polen en Frankrijk zijn leerkrachten
daarom druk bezig met het bedenken van vragen die
passen bij de gewoontes in hun eigen land.

De vragen die in de Squla spellen en quizzen gesteld
worden zijn in ieder land anders. Ze spreken in
Polen en Frankrijk natuurlijk een hele andere taal,
maar ook zitten er verschillen in het onderwijs.
In Frankrijk leren ze met rekenen namelijk een hele
andere methode om te delen dan wij in Nederland.
En in Polen wordt er heel veel literatuur gelezen.
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2013
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Squla is op dit moment bezig
om kinderen uit zoveel mogelijk
landen Squla te laten spelen!

2014

2015

2016

Vrienden van Squla
De samenwerkingen
Cito

We werken samen met verschillende organisaties
om Squla nog beter te maken. Dit doen we met
organisaties die zich richten op bepaalde onderdelen
uit het onderwijs. Zo werken we onder andere samen
met Cito B.V. om kinderen kennis te laten maken
met de Cito-vraagstelling en met Nieuwsbegrip om
kinderen beter te laten worden in begrijpend lezen.
Daarnaast werken we ook graag samen met goede
doelen, zodat we met z’n allen een steentje kunnen
bijdragen aan een betere toekomst.

In samenwerking met Cito zijn er
een heleboel oefenvragen gemaakt
voor leerlingen uit groep 3 tot
en met 8. Het leren van de toetsen
van Cito is eigenlijk niet nodig.
De toetsen van Cito zijn namelijk
een manier waarmee je kunt laten
zien wat je de afgelopen periode
geleerd hebt op school. Waarom
vindt Squla deze samenwerking
dan toch zo belangrijk? Kinderen
die zich zorgen maken voor de toets,
of die zich alvast willen voorbereiden, kunnen op
deze manier kennismaken met de Cito-vraagstelling.
Zo gaan ze met een beter gevoel de toets in en
kunnen ze het beste uit zichzelf halen.

UNICEF
Elk jaar organiseert Squla de
Leuk Leren Week, waarbij je
met de klas online quizzen tegen
andere klassen in Nederland
kan spelen. 2017 is het eerste
jaar dat er in plaats van een
thema, een samenwerking met
een goed doel werd georganiseerd. Deze samenwerking was
met UNICEF. De strijd was nu
niet tégen elkaar, maar mét
elkaar. Klassen die tijdens de
Leuk Leren Week dagelijks een UNICEF-quiz én een
Squla-quiz speelden, verdienden zakjes voedzame
pindapasta. Aan het einde van de Leuk Leren Week
is het bedrag voor alle bij elkaar gespaarde zakjes
pindapasta aan UNICEF gedoneerd. Zij hebben de
voedzame pindapasta uitgedeeld aan ondervoede
kinderen.

Wereld Natuur Fonds
Elk jaar gaan WNF, Zapp
Your Planet en Squla weer
een samenwerking aan. Met
speciaal gemaakte filmpjes
en quizzen, spelen kinderen geld bij elkaar voor een
bedreigd diersoort. Tot nu toe hebben Squla en
WNF geld ingezameld voor de haai (Haai-alarm,
2017), de Afrikaanse olifant (Operatie Olifant,
2016) en de orang-oetan (Ga voor Aap!, 2015).
De quizzen en filmpjes zijn ook beschikbaar voor
leerkrachten met een Squla in de klas account.

Nieuwsbegrip/Sil op
School
Nieuwsbegrip maakt lessen
over begrijpend lezen en
rekenen met het nieuws van
de dag. Deze stof delen ze
wekelijks met Squla, zodat jij elke week de nieuwsquiz kunt spelen met nieuwe vragen. Sil op School
hoort bij Nieuwsbegrip en heeft ook vragen over het
nieuws, maar dan speciaal voor kleuters.
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Feiten en cijfers Infographic
Aantal Squla-leden
Kinderen die Squla thuis spelen

ruim

135.00 0

Kinderen die Squla op school spelen

ruim

610.00 0

Leraren op Squla

ruim

Totaal

40.00 0

78 5. 00 0

Web vs app
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De onderbouw speelt Squla vaker op de app
De bovenbouw speelt Squla vaker via het web
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Lucht, water en gas zijn doorzichtige stoffen. Als lichtstralen
van de ene doorzichtige stof naar de andere gaan,
veranderen ze bijna altijd van richting. Hoe noemen we dat?
Lichtbreking

Lichtstraling

Brandpunt

Weerkaatsing

Wat wordt er het meest gekocht in de shop?
1

Avatars - Kat

2

Doe-het-zelf cadeautjes - Krokodil

3

Schenken aan goede doelen - Unicef

Gemiddelde Speeltijd

20 minuten per sessie

Speel
Rekenen

Geschiedenis

Engels

Aardrijkskunde

Topografie

Spelling

Taal

Natuur &
Techniek

Sociale
vaardigheden

21st century
skills
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Checkit!

Begrijpend
Lezen

Vreemde
talen

