
Overzicht leermodules FuzeField
Net als de spelers staan wij niet stil! FuzeField blijft modules ontwikkelen en updaten.

We blijven actief samenwerken met FuzeField-scholen om van elkaar te leren en elkaar

te versterken.

In het roze lees je de hoofdmodule titels, met daaronder een korte uitleg en een

eventueel lijstje van de submodules (veelal niveaus) binnen die hoofdmenu. Hier en daar

hebben wij enkele screenshots erbij geplaatst voor de beeldvorming.

Groente en fruit
Groente en fruit is ontwikkeld ter ondersteuning van de kennis omtrent diverse groente-

en fruitsoorten. Er zitten 80 verschillende soorten in die aansluiten bij het EU schoolfruit

project. In deze module leer je onder andere hoe de soort groeit, hoe het heet en

wanneer het geoogst kan worden.

Rekenen: optellen & aftrekken
Optellen, aftrekken en beiden gemixt dat is wat er te vinden is in deze module. Dit wordt

opgebouwd vanuit de simpelste 1-10 sommen tot bijvoorbeeld de complexere sommen

met honderdtallen.

● Optellen 1 t/m 10

● Optellen 11 t/m 20

● Optellen 21 t/m 100

● Optellen 101 t/m 1000

● Aftrekken 1 t/m 10

● Aftrekken 11 t/m 20

● Aftrekken 21 t/m 100

● Aftrekken 101 t/m 1000

● Optellen & aftrekken mix 1 t/m 10



● Optellen & aftrekken mix 11 t/m 20

● Optellen & aftrekken mix 21 t/m 100

● Optellen & aftrekken mix 101 t/m 1000

Rekenen: tafels
De tafels van de instap 1 & 2 tot de complexere sommen met 1-50 stap voor stap

opgebouwd. Goed om op te bouwen, maar ook uitstekend om veel te automatiseren.

● 1 & 2

● 5 & 10

● 1, 2, 5 & 10

● 3 & 4

● 6 & 8

● 7 & 9

● 3, 4, 6, 7, 8 & 9

● 11 & 12

● 1 - 50

Klokkijken
Zowel analoog als digitaal.

● Hele uren

● Halve uren

● Kwartieren

● Minuten

● Mix van alles



Colorgame
Kleuren herkennen, namen van kleuren herkennen, woordspelingen met kleuren, visuele

spelingen met kleuren. Van klein tot groot, iedereen krijgt mooie uitdagingen voor zijn of

haar kiezen.

● Nederlands

● Engels

● Oekraïens

● Duits

Appeltjes vangen
Deze module is een voorbeeld van hoe een game gemaakt in Scratch operationeel kan

worden op een FuzeField. Het is dus mogelijk voor kinderen (van de bovenbouw over

het algemeen) om zelf een game te maken in Scratch (https://scratch.mit.edu/) en deze

vervolgens in overleg met FuzeField te spelen op jullie eigen FuzeField. Zie

https://fuzefield.nl/bewegend-leren-en-programmeren-gaan-samen-voor-leerlingen-basis

school-tabitha/ voor de allereerste game makers die hun eigen spel spelen!

Memory
Tijdloos en voor elke leeftijd leuk en uitdagend: memory. Zoek de passende

afbeeldingen.

● Vormen

● Topografie

● Letters

● Dieren

30” springen
Niet leren, wel uitdagend. Wie maakt de meeste sprongen in 30 seconden? Ideaal om

even flink stoom af te blazen en voor focus in de klas te zorgen!

https://scratch.mit.edu/
https://fuzefield.nl/bewegend-leren-en-programmeren-gaan-samen-voor-leerlingen-basisschool-tabitha/
https://fuzefield.nl/bewegend-leren-en-programmeren-gaan-samen-voor-leerlingen-basisschool-tabitha/


Topo: Nederland
● Provincies

● Provinciehoofdsteden

● Steden in de provincies

Topo: wereld
Enkele van de belangrijke topografische onderwerpen van op globaal niveau.

● Continenten

● Zeeën

Nederlandse woordenschat
Opbouwend van 2 letterwoorden tot woorden van meer dan 10 letters worden de

kinderen meegenomen door de Nederlandse taal in een voor hen bekende context.

● 2 & 3 letter woorden

● 4 letter woorden

● 5 letter woorden

● 6 letter woorden

● 7 letter woorden

● 8 letter woorden

● 9 letter woorden

● 10 letter woorden

● 10 en meer letter woorden



Taal overig
● spelling: au/ou

● spelling: ei/ij

● spelling: mix au/ou/ei/ij

● rijmen

● letterherkenning mkm woorden

● letterherkenning mkmm/mmkm woorden

En nog veel meer...
Achter de schermen zijn er nog allerlei modules in ontwikkeling & afronding, denk aan:

● Thematische modules zoals Kinderboekenweek, Sint, Kerst

● Natuur

● Topografie Europa

● Engelse woorden

● Leer & spel combinaties die dubbel uitdagen

● FuzePong

● MathMania

● En nog meer...


