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Beginnen!
Kijk eerst de opdrachtenlijst goed door! Begin met het doen van een opdracht die je leuk lijkt.
Je hoeft dus niet per se de opdrachten op volgorde van opdracht 1 dan opdracht 2 dan
opdracht 3 etc. te doen. Iedereen van het gezin mag je helpen!
Opdracht gedaan?
Stuur de oplossing / foto / filmpje naar het volgende emailadres:
bkf2022@janvanspeykgroep.nl
Let op: om de opdracht goed te beoordelen moet je het volgende in het onderwerp van je
mailtje zetten:
NAAM | Speltak | Nummer van de opdracht

Keuren opdracht
Een team van medewerkers is de hele avond bezig met het beoordelen van de ingestuurde
opdrachten. Het kan dus even duren voor je een mailtje terug hebt. Hierin staat of de
opdracht goed gekeurd is, of dat je nog iets moet doen om de opdracht goed gekeurd te
krijgen.
(Je hoeft niet te wachten op goedkeuring, maar kan natuurlijk al beginnen aan een volgende
opdracht!)
Leaderboard
Eén medewerker houdt zich bezig met het leaderboard, hierop kan je online zien wie welke
opdrachten heeft gedaan. Als het goed is kleurt het leaderboard in de loop van de
boerenkoolavond steeds meer groen door de voltooide opdrachten.

Online videomeeting
Tijdens het spel is het vooral bedoeld voor de volgende zaken:
- Je ziet je scouting buddies;
- Je ziet hier het leaderboard verschijnen, ge-update worden;
- Je kan chatten met de organisatie, zeker handig als je vragen hebt.
- Hier wordt ook bekend gemaakt, hoeveel tijd je nog voor je opdrachten hebt;
- En wanneer het niet meer mogelijk is om opdrachten in te sturen.
Na afloop en het beoordelen van de allerlaatste (op tijd) ingestuurde opdrachten wordt hier
ook de winnaar bekend gemaakt!

Prijsje
Voor degene die de meeste opdrachten goed heeft voltooid is er een prijsje. Dit prijsje wordt
tijdens een later evenement van de Jan van Speyk uitgereikt! (Even afwachten hoe het
allemaal loopt met de Corona maatregelen, later dit jaar)

