Speelwijzer
Go VMBO game
Welkom!
Leuk dat je de Go VMBO game komt spelen!
De Go VMBO game is een interactieve studiekeuze game voor leerlingen van groep 7 en 8
van het basisonderwijs.
Door het spelen van deze uitdagende game ontdek je op een speelse manier hoe het voortgezet
onderwijs en het VMBO in elkaar zitten, zodat

je je goed kunt voorbereiden op je keuze voor
een opleiding en school. De game helpt je om je
talenten te ontdekken en op welke school je met
deze talenten het beste tot je recht komt.
De game kun je via internet spelen en is gratis
beschikbaar.

Ready to go VMBO?
• Maak je eigen avatar
• Kies je route en ontdek de virtuele school
• Doe tests, beantwoord vragen en verdien talentpoints
• Ontdek hoe het VMBO in elkaar zit
• Kijk wat je allemaal kunt doen na het VMBO
• Ontvang een diploma met jouw persoonlijke keuzeadvies
Speel de Go VMBO! Game & ontdek het zelf!

Let’s play! En nu gamen maar!

STAP 1

Ga naar www.govmbo.nl en klik op start game.

STAP 2

Je komt op een welkomstscherm [zie afbeelding 1]. Klik op Meld je aan.

afbeelding 1
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STAP 3

Vul je voornaam en achternaam in, je mailadres en een zelf bedacht wachtwoord
[zie afbeelding 2]. Klik op Meld je aan. Onthoud je wachtwoord goed!!

afbeelding 2

STAP 4

Kies je avatar waarmee je op ontdekkingstocht gaat door de virtuele school.
Je kunt kiezen uit een jongen en meisje [zie afbeelding 3].

afbeelding 3

STAP 5

Vervolgens kun je het karakter van je eigen avatar op maat maken.
Kies een eigen kapsel, huidskleur, shirt, broek en schoenen [zie afbeelding 4].

afbeelding 4
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En nu.... gamen maar!
Vergeet niet je geluid aan te zetten tijdens de game. De game start vanzelf.
De uitleg zit in de game, dus goed opletten is belangrijk! En de uitdagingen,
tests en games vind je vanzelf!
Lukt het je niet om de hele game nu uit te spelen? Geen probleem!
Als je een volgende keer terugkomt, kun je weer met dezelfde gegevens inloggen.
Je gaat dan verder met de game waar je gebleven bent!
Veel succes!

Heb je suggesties? Mail ze naar info@govmbo.nl!

www.govmbo.nl:
handige hulp bij opleidings- en schoolkeuze
Op de website www.govmbo.nl kun je de game spelen.
Maar www.govmbo.nl bevat ook handige informatie over het
voortgezet onderwijs in het algemeen, het VMBO en het maken
van een goede opleidings- en schoolkeuze.
Je leest er alles wat jij en je ouders willen weten over het voortgezet
onderwijs en met name het VMBO. Dus bereid je goed voor op je
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