Beste leerling, ouder of bezoeker,
We hebben een virtuele rondleiding voor je samengesteld waardoor je op een makkelijke manier,
samen met je ouders, familie of vrienden, een goed beeld krijgt van het Bouwens. Verder zitten er
zes verschillende opdrachten verwerkt in de tour en dagen we je uit om alle 12 quizvragen te zoeken.
We hebben een verkorte ‘open dag route’ waarbij in ieder lokaal een filmpje, opdracht of quizvraag
te vinden is. Je mag uiteraard ook via je eigen route het Bouwens verkennen. Hieronder leggen we
uit hoe je dat doet.

Door op dit symbool te klikken komt de taakbalk in beeld. Je kunt dan bovenstaande routes
‘aan’ en ‘uit’ zetten. Je kunt echter ook het scherm groter of kleiner maken of het geluid ‘aan’ en ‘uit’
zetten (let op: het geluid staat aan als er een streep door de speaker staat). Verder kun je door met
de muis te bewegen draaien met het beeld en dus de volledige ruimte bekijken. Door op je computer
op ‘f5’ te drukken, kom je weer bij het beginscherm uit.
Bij dit symbool volg je de ‘open dag route’. Je kunt deze ‘aan’ en ‘uit’ zetten door op het
symbool in de taakbalk te klikken. Als je op dit symbool in de tour staat dan verschijnt er een
nummer. Op deze manier kun je gemakkelijk je route vinden door op het symbool met het volgende
nummer te klikken.
Bij dit symbool volg je de ‘eigen route’. Je kunt deze ‘aan’ en ‘uit’ zetten door op het symbool
in de taakbalk te klikken. Mocht je na de ‘open dag route’ ook ons buitenterrein, de
personeelskamer of andere ruimtes willen zien dan kan dat via deze route.
Dit is het symbool om een filmpje te starten. Na afloop van de virtuele tour kun je de filmpjes
snel en eenvoudig nogmaals bekijken omdat ze dan in een overzicht bij elkaar staan.
Door op dit symbool te klikken kom je de zes opdrachten tegen die je thuis kunt maken. In de
opdracht staat hoe je deze in kunt leveren voor 8 februari 2021. Vermeld bij het insturen je
naam en om welke opdracht het gaat. Er zullen een aantal prijswinnaars per categorie worden
uitgeroepen die een leuk prijsje ontvangen. Voor de opdracht talen kun je de puzzel op onze site
downloaden zodat je dit makkelijker in kunt vullen.
Achter dit symbool staan 12 quizvragen verstopt in verschillende ruimtes binnen school. De
antwoorden, of een foto ervan, kun je opsturen naar info@hetbouwens.nl. Ook hier zullen
een aantal prijswinnaars worden uitgeroepen die een leuk prijsje ontvangen. Je kunt het
antwoordblad op onze site downloaden om de antwoorden in te vullen of je gebruikt een eigen
blaadje om de antwoorden in te vullen.
We hebben vorige week al de promofilm op onze social media kanalen gezet en deze promofilm is
via onze website te bekijken.
In de filmpjes wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van beelden van voor de coronacrisis.
Wij wensen je heel veel plezier met onze virtuele rondleiding, het bekijken van de filmpjes, met het
maken van de opdrachten en met het zoeken van de quizvragen!

