Inschrijven
en informatie
Bekijk alle informatie en schrijf je basisschool in
voor de Klassenronde op: www.slimmeriquiz.nl.
Deelname is gratis.
De quizvragen voor de klassenronde worden tijdig
digitaal naar jouw school gestuurd. Wil je alvast
een keer oefenen voor de quiz? Op onze site kun
je de quizvragen en antwoorden van eerdere
edities vinden!

Over Mensa Nederland
Mensa is een internationale vereniging
voor mensen met een zeer hoge
algemene intelligentie.
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Mensa is een organisatie die wil bouwen aan
meer begrip voor en bekendheid met hoge
intelligentie in de samenleving. Onderwijs
hoort daar zeker bij! Mensa Nederland wil
daarom jonge slimmeriken uit heel
Nederland uitnodigen om deel te nemen
Mensa
aan de SlimmerIQuiz!

Nederland
The High IQ Society

Mensa
Nederland
The High IQ Society

De slimme
quiz voor
alle kids!

De slimme
quiz voor
alle kids!
Doe mee aan de leukste quiz voor
alle kinderen uit de groepen 7 en 8:
de SlimmerIQuiz. De quiz wordt
georganiseerd door Mensa Nederland.

Wat is de Mensa SlimmerIQuiz?
Een geweldige, uitdagende quiz voor de
leerlingen van groepen 7 en 8. Niet de
bekende weetjes of rekenvragen, maar
combineren en je fantasie gebruiken: daar
gaat het om bij de Mensa SlimmerIQuiz.

Er zijn drie rondes:

1.

de klassenronde

Wanneer: Op een zelf te kiezen dag,
liefst in de weken 39 en 40
Wie/wat : Voor alle leerlingen van
groep 7 en 8 is het leuk om mee te doen. Iedereen
kan met leuke, originele antwoorden komen!
Waar: Op je eigen basisschool.
Quizmaster: Leerkrachten groepen 7 en 8.

2.

de scholenstrijd

Wanneer: een woensdagmiddag
begin november Natuurlijk is dat per
jaar anders, dus kijk even op de site
wanneer het dit jaar precies plaatsvindt.
Wat is de Scholenstrijd? De strijd tussen de
teams van de basisscholen uit jouw regio.
Voor wie: Eén team van drie leerlingen uit groep
8 en/of één team van drie leerlingen uit groep
7 (combinaties mogen ook).
Waar: Een gastschool bij jou in de buurt die je
zelf kunt kiezen bij je inschrijving.
Quizmasters: Een of meerdere officials van
Mensa Nederland.

3.

de grote finale

Wanneer: op een woensdag,
twee weken na de scholenstrijd
Wie/wat: De landelijke finale
tussen de teams die de scholenstrijd van hun
regio gewonnen hebben.
Waar: Aula van de Universiteit van Amsterdam
aan het Spui.
Quizmaster: Janouk Kelderman, bekend van
RTL Telekids en als presentatrice bij het NPOprogramma Klokhuis!
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