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EEN ACCOUNT EN EEN BEWEEGBUDDY 
AANMAKEN

Alvorens je aan de slag kan gaan met je 
Beweegbuddy moet je een account aanmaken 
en je registreren op het leerkrachtenplatform 
via www.beweegbuddy.be.

Geef je klas een naam, vul het aantal leerlingen 
in en selecteer de school waar je werkt. 
Wanneer je dat gedaan hebt, kan je meteen 
een Beweegbuddy aanmaken. Eenmaal je 
eerste Beweegbuddy is aangemaakt, kan je het 
leerkrachtenplatform gebruiken.

MEERDERE BEWEEGBUDDY’S AANMAKEN

Als je meerdere Beweegbuddy’s wil aanmaken voor verschillende scholen kan je achteraf 
nog scholen toevoegen. Selecteer Andere school kiezen en kies op basis van de postcode 
een nieuwe school. 

http://www.beweegbuddy.be
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BEWEGINGSACTIVITEITEN INPLANNEN 
MET DE AGENDA
De Agenda is de beste manier om je bewegingsactiviteiten in te plannen. 

1. Selecteer de Beweegbuddy waarvoor je een activiteit wil toevoegen.

2. Kies de dag waarop je de activiteit wil plannen.

3. Klik op Activiteit toevoegen.
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4. Kies het tijdstip voor de activiteit.

5. Selecteer een activiteit.
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VIND DE PERFECTE ACTIVITEIT VOOR JE KLAS

Via het Activiteiten-scherm kun je bladeren door de verschillende activiteiten op het 
platform. Gebruik de filter of zoekbalk om de perfecte activiteit voor jouw klas te vinden. 
Er zijn heel wat mogelijkheden om je zoekopdracht te verfijnen. 

Wanneer je een activiteit aanklikt, krijg je een beschrijving en gedetailleerde informatie, 
die je helpt om de activiteit voor te bereiden en uit te leggen. Zo kom je te weten wat 
voor type activiteit het is, hoeveel energie de activiteit je leerlingen zal opleveren, hoe 
intensief de activiteit is, hoelang die ongeveer zal duren, wat de aangeraden locatie en het 
ideale tijdstip is om de opdracht uit te voeren en welke thema’s de opdracht aanraakt.

De beschrijving voor de leerlingen is de opdrachtbeschrijving die ze te zien krijgen in de 
klas, wanneer ze het spel spelen.

Klik op het      -icoon om een activiteit toe te voegen aan je favorieten.

Wanneer het      -icoon te zien is betekent dit dat je deze activiteit al op de planning hebt 
staan.
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ACTIVITEITEN INPLANNEN EN HERINNERINGEN TOEVOEGEN

Wanneer je de ideale opdracht gevonden hebt, kan je klikken op Activiteit inplannen. De 
opdracht staat nu op je planning en zal op het gekozen tijdstip actief worden op het 
Beweegbuddyplatform. 

Je kan voor geplande activiteiten ook een herinnering toevoegen aan je agenda. Je krijgt 
er geen melding van, maar ze zijn bedoeld om bijzondere dagen aan te duiden in je 
planning zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse sportdag of een pedagogische studiedag.

Wanneer je de agenda bekijkt kan je in één oogopslag zien op welke dagen je al een 
activiteit hebt gepland. Het aantal gekleurde bolletjes geeft aan hoeveel opdrachten je 
voorbereid hebt en de kleuren geven aan welk soort activiteit het is. Grijze bolletjes zijn 
herinneringen. Je kan ook de lijstweergave (    ) aanklikken om zo snel de toekomstige 
activiteiten te kunnen zien.

Maandweergave Lijstweergave

Wanneer je klaar bent met activiteiten in te plannen en met de Beweegbuddy aan de 
slag wil gaan kun je klikken op Spel starten. Dit start het spel voor de leerlingen. Merk 
op dat wanneer je voor het eerst een spel start met een nieuwe Beweegbuddy er een 
introductievideo is voor de leerlingen.
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HET BEWEEGBUDDYPLATFORM VOOR 
LEERLINGEN
Wanneer je in het leerkrachtenportaal klikt op Spel starten opent het 
Beweegbuddyplatform. Als je dit voor de eerste keer doet met een nieuwe Beweegbuddy 
krijg je een introductievideo. Die is perfect om de leerlingen bekend te maken met het 
personage van Luuk en hun eigen Beweegbuddy. 

De video legt uit wie de Beweegbuddy is en wat hij hier op aarde komt doen. Vervolgens 
wordt er met enkele slides aan de leerlingen uitgelegd dat ze energie moeten verdienen 
door activiteiten uit te voeren. Als ze dat succesvol doen spelen ze gadgets vrij om hun 
Beweegbuddy te personaliseren.
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BEWEEGBUDDY PERSONALISEREN

Na deze introductie kunnen de leerlingen hun eigen unieke Beweegbuddy ontwerpen. 
De hoofdkleur verandert de vacht van de Beweegbuddy terwijl de twee andere kleuren 
de details bepalen. Wanneer de leerlingen hun Beweegbuddy hebben opgeslagen kunnen 
ze die een unieke naam geven en krijgen ze nog enkel instructies om het platform te 
gebruiken.

ACTIVITEITEN STARTEN

Als het Beweegbuddyplatform open staat wanneer een activiteit gepland is, licht de knop 
van het type activiteit op. Door op de knop te klikken kan je de geplande activiteit starten. 

Als je geen activiteit gepland had kun je ook op de knop klikken en met behulp van de 
zoekfunctie en filter een activiteit zoeken om te starten.

Geplande activiteitGeen geplande activiteit
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BEWEEG TUSSENDOOR STARTEN

Wanneer je een Beweeg Tussendoor wil spelen met de klas heb je twee opties: 

Je kiest voor een Willekeurige opdracht. 
Dan zal een willekeurige digitale Beweeg 
Tussendoor verschijnen voor de klas. 

Je wil met de fysieke kaarten spelen. 
Laat iemand in de klas een kaart 
trekken, de opdracht uitvoeren en 
vervolgens de code van de kaart 
ingeven via Code ingeven. 

In beide gevallen zal de Beweegbuddy de verdiende energie ontvangen.
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ENERGIE EN GADGETS VERDIENEN

Door activiteit af te werken verdien je energie voor het platform van de Beweegbuddy. 
Wanneer het platform volledig vol is stijgt de Beweegbuddy een level. Telkens wanneer 
de Beweegbuddy een level stijgt, ontvangt die een gadget waarmee de leerlingen de 
Beweegbuddy kunnen personaliseren. Bij de overgang van sommige levels zal ook de 
Beweegbuddy evolueren naar een gezondere en energiekere versie van zichzelf.

Je kan alle verdiende gadgets bekijken in het Personalisatiescherm. Ga door 
de verschillende categorieën en klik een gadget aan om het toe te voegen 
aan de Beweegbuddy. De kleuren van de gadgets kunnen gewijzigd worden. 

Wanneer de leerlingen tevreden zijn met hun aanpassingen kunnen ze de wijzigingen opslaan.
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SPEL BEËINDIGEN

Wanneer je op het einde van een schooljaar het spel met een Beweegbuddy wil afronden 
kan je via je profiel naar de details van die Beweegbuddy gaan en klikken op de knop Spel 
afronden. 

Vervolgens krijgen de leerlingen enkele afbeeldingen te zien die het verhaal van hun 
Beweegbuddy vervolledigen en afronden. 

Als je achteraf toch nog 
activiteiten met de Beweegbuddy 
wil uitvoeren kan dat nog. De 
Beweegbuddy blijft sowieso 
beschikbaar tot 31 augustus.
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JE PROFIEL EN BEWEEGBUDDY’S 
BEHEREN
Via Profiel krijg je een overzicht van je activiteit op het platform. Je kan hier je 
persoonlijke gegevens wijzigen en de verschillende actieve Beweegbuddy’s bekijken. 
Als je vorig jaar ook met de Beweegbuddy’s aan de slag bent geweest, kan je ook de 
Beweegbuddy’s van het vorige schooljaar bekijken.

Wanneer je een Beweegbuddy aanklikt krijg je details over deze Beweegbuddy. Je kan de 
details wijzigen en zien hoe vaak je activiteiten ingepland hebt en welk type activiteiten 
je het vaakst doet. Als je de Beweegbuddy niet meer gebruikt, kan je die hier ook 
verwijderen.



Alle informatie over Beweegbuddy is te vinden op

www.beweegbuddy.be

http://www.beweegbuddy.be

