
 

 

Official Breakout EDU Game Template  

 
Creating a good game usually takes thoughtful and careful planning. While each game designer 
may approach the process differently, we have created this template and brainstorming 
document to help you start the process of designing games that can work with the Breakout 
EDU platform. 
 
 

Game Name: What is the name or title of the game you are designing? 

Mediawijsheid 
 

 

Game Designer:  

Werkgroep mediawijsheid 
 

 

Content Areas: What is subject or content areas of your game? Ex. Math, Fractions 

● Mediawijsheid 
● Cyberpesten 
● Reclame  
● Photoshop 
● Sexting 
● Netiquette 
● Mediawijze begrippen 
● Facebookinstellingen  

 

 

Recommended Ages: Who is your target audience?  

12-14 jaar 
 

 

Ideal Group Size: Is this game intended for small groups? A whole class? Larger audiences? 

15 leerlingen 
 

 
 
 
 



 

 

Suggested Time: How long do you anticipate players needing to complete this game? 

60 min spelen 
50 min nabespreking 

 

 

 

Story: There’s a locked box in the room. Why are people trying to open it? Think of the story 
as a script that the facilitator could read to introduce the game to the group about to play. It 
can be a few sentences to a few short paragraphs. Many games have a story and a logical 
progression. If not a structured story, having a defined theme can help with the creation 
process. Take a look at some of the games in the Breakout EDU game library for inspiration. 
You can use different curriculum topics, favorite movies, or books for inspiration as well. 

● Filmfragment  
● Dagboek met informatiekaart en Google-account  
● Linkspel reclame (Google drive met geluidsfragmenten) 
● Photoshop (Padlet) 
● Sexting: 4 cases met meerkeuzevragen (lettercode)  
● Draaischijf-code  
● Netiquette: verknipte e-mail samenstellen (QR-code naar spel)  
● Spel + boodschap op het einde  
● Woordzoeker (algemeen rond mediawijsheid)  
● Fake Facebookprofielen 

 
 
 

 

 

Lock Combinations: What codes will open the locks on the box? 

 

3-Digit Lock - 3 Numbers Cijfercode van padlet (423) 

4-Digit Lock - 4 Numbers Draaischijf (SPAM) 7248 

 

 

  



 

 

Setup Instructions: List the steps that a facilitator needs to do in order to set up the game. 
You can test your instructions by having someone else try to set up your game. You’ll quickly 
figure out how they need to be improved.  

 

STEPS  

1 Filmfragment met vermelding van wachtwoord telkens initialen en geboortedatum. Jullie bevinden 

zich in de kamer van degene die het profiel gehackt heeft. Zoek in de kamer naar tips en tricks om 

mijn profiel te “onthacken”. 

 

Dagboek van de hacker Gijs Onwijs ligt in de klas met link naar Google Drive.  

2 Starten in Gmail – Google Drive 

Gijsonwijs(nummer)@gmail.com – wachtwoord 

Reclameopdracht – Geluidsfragmenten 

Luister naar elke reclamespot.  

In elke spot hoor je een bekend persoon spreken.  

Met de beginletters van de voornamen van deze personen verkrijg je het paswoord van deze padlet: 

https://padlet.com/gijsonwijs15/jd0gkyt42sid .  

Respecteer de volgorde van de spotjes.  

3 Padlet 

Photoshopfoto’s met de controlelijst bespreken. (Hoeveel delen zijn er bewerkt per foto) 

De cijfers staan niet in volgorde.  

Het resultaat vormt een cijfercode om het kistje te openen (423)   

4 Het kistje met cijferslot openen. 

Het kistje bevat 4 cases rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Per case is er 1 bewering foutief. Onthou deze letter.  

De letters vormen een woord. Zet het woord via de draaischijf om tot een cijfercode. 

5 Lettercode van de cases omzetten tot een cijfercode met de draaischijf.  

Hiermee kan je het slot aan de ringmap openen.  

 

6 Instructie voor de emails. Vorm een email volgens de correcte netiquette.  

Gebruik het UV-lampje van Gijs Onwijs om de onzichtbare boodschap op de emails te lezen.  

(Onzichtbare boodschap: Proficiat! De juiste QR-code hangt onder het bureau van de leerkracht.)  

7 QR-code naar online spel 

De begrippen voor het online spel moeten ze gebruiken in de woordzoeker.  

8 Gebruik de woorden van het online spel in de woordzoeker.  

De resterende letters vormen het wachtwoord van de facebookaccount van Fientje Faute Trientje.   

9 Nabespreking 

Facebook ⇒ Instellingen + posts  aanpassen 

 

  



 

 

 

Reflection Questions: When the game concludes, we encourage the use of Reflection Cards 
to have a debrief with the participants. Please include 5 questions related to your game that 
could be asked in a discussion. 

 

QUESTION  

1 Facebookinstellingen  

Powerpointpresentatie om de instellingen te bespreken en aan te passen.  

2 Mediawijze woorden (Woordslang)  

De leerlingen krijgen een begrip en uitleg.  

Ze moeten een woordslang maken met het correcte paar.  

3 Netiquette 

Verdeel het bord in twee delen (goed en fout)  

Deel de verschillende kaartjes uit.  

De leerlingen hangen de kaartje bij de kant van goed of fout.  

De regels voor netiquette kort overlopen en bespreken waarom het goed of fout is aan de hand van 

de adobe spark.  

https://spark.adobe.com/page/zn7kk71njhYj8/  

4 Sexting 

Bespreking vlaggenspel aan de hand van werkblad.  

5 Maak een poster op A3-formaat met tips voor online respect.  

6 Film “ A girl like her”  

7 Nabespreking van de film 

https://spark.adobe.com/page/4gHJKxdie70T1/ 

 

 

Tags or Keywords: You may have selected a subject area above, but there is likely a subset 
of content that your game covers. For example, if you selected “Math” a keyword could be 
Algebra or Derivatives or anything else more specific. Please separate each word with a 
comma. (Example - “algebra, derivatives, etc.” 

Mediawijsheid, Netiquette, Privacy  
 

 

 

Does your game align to any standards?  Local country, CCSS or NGSS for US preferred 
(optional)  

Mediawijsheid 
De Sociaalste school  

 

https://spark.adobe.com/page/zn7kk71njhYj8/
https://spark.adobe.com/page/4gHJKxdie70T1/


 

 

 


