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Current Hero Level

3

Points to Next Level

677

Study Planner Level

9

Primary Mission

(1323)

(7100)

Secondary Mission(s)

Treasure Hunts
Level 1

Level 2

C8.25

C7.20

150

150

Energy & Health
Points

6 HP

2 EP

Corruption

0 Counters

Daniel Jackson – Stage 1
Theme 1

Theme 2

Grammar Theme 1
Grammar in Class 1-2
Grammar in Class 3-4
*C1.1: Pronouns
*C1.2: Interr. Pronouns
*C1.3: 'be' and 'have'
*C1.4: articles
*MasterCraft Level 1
Subtotal

Grammar Theme 2
Grammar in Class 5-6
Grammar in Class 7
*C2.5:
*C2.6:
*C2.7:
MasterCraft Level 2
Subtotal

Listening
Listening Quest

Vocabulary Theme 1
Words 1.A
Words 1.B
Words 1.C
Words 1.D+G
Words 1.H+I
All Words 1
Subtotal

50
50
150
150
150
150
600
1300

50
50
150
150
150
150
700

840

420

200

0

200
200
200
200
400
1400

Stone Design Theme 1
*Demonstratives
100
*Stone Design Theme 1
200
Stone Shaping Theme 1
Stone Shaping Theme 1
750
Vocabulary Bonus
100
Reload
100
Subtotal
950

50
50
150
150
150
600
1150

Treasure Hunts
Treasure Hunt Level 1
Treasure Hunt Level 2

50
50

Vocabulary Theme 2
Words 2.A+B
Words 2.C
Words 2.D+G
Words 2.H+I
All Words 2
Subtotal

200
200
200
200
400
1200

50
50
130
150
150
530

-

43
43

-

Stone Design Theme 2
*Telling Tme
100
*Stone Design Theme 2
200

-

50
50

Stone Shaping Theme
Stone Shaping Theme 2
Vocabulary Bonus
Writing
Subtotal

950

0

8490

1323

Latest Update May 11th 2018 19:00

Total - Stage 4

2
750
100
100

Current level
Points to next level

3
677

Badges
Crafting

Vocabulary

Stones

Masteries

Het systeem
Vind je het systeem te ingewikkeld?
Volg de studiewijzer en je zult goed zijn
voorbereid op het proefwerk en een
grote kans hebben op goede cijfers.
Je krijgt voor Engels geen S.O.’s of
U.S.O.’s, maar één U.S.O. cijfer
gebaseerd op punten die je door de hele
module haalt. Als je de studiewijzer
volgt, heb je een grote kans op een
goede voldoende. De punten die je kunt
halen heten ‘MasteryPoints’ (MP). Je
kunt ook ‘ExperiencePoints’ (XP) halen,
maar deze tellen niet mee voor je U.S.O.
cijfer. XP-opdrachten zijn vaak extra
oefeningen. De MP-punten leveren je
een level op. Het level staat gelijk aan je
U.S.O. cijfer. Er wordt niet afgerond. Je
kunt meer punten in het systeem halen
dan je nodig hebt om een tien te halen.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7800
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
750
0

Je kunt de stof voor Engels in vier
groepen
verdelen:
grammatica
(crafting),
woordenschat,
zinnen
vertalen (stones) en vaardigheden
(quests).
Grammatica opdrachten (bruin) met
een asterisk kunnen onbeperkt
gemaakt worden tot aan het
proefwerk (met uitzondering van de
‘shards’, zie hieronder). De hoogste
score telt. Let op, elke keer als je de
opdracht opnieuw opstart krijg je
andere vragen. Ieder mp-vraag heeft
feedback, lees deze goed zodat je de
volgende keer hoger kunt scoren. Op
de computer ga je met je muis over het
foute antwoord, op de meeste
telefoons druk je op het rode kruisje.
Grammatica wordt eerst in de les
uitgelegd waarna je in groepjes met
opdrachten aan de slag gaat. Actieve
deelname aan de les levert je 50mp op
(Crafting in Class). Als huiswerk maak je
één of meerdere crafting opdrachten in
Moodle (deze opdrachten beginnen met

een C gevolgd door een cijfer,
bijvoorbeeld C8.23). Je krijgt maximaal
150mp voor elke opdracht. Wanneer je
denkt alle grammatica van het hoofdstuk
te beheersen, maak je de MasterCraft in
Moodle. Dit is een grotere overhoring
met vragen uit alle grammatica van dat
hoofdstuk. Je kunt maximaal 600mp
halen voor de MasterCraft.
De LegendaryCraft bevat vragen uit
alle hoofdstukken tot en met het
laatste hoofdstuk dat in de huidige
module wordt behandeld. Je kan
maximaal 400mp halen voor een
LegendaryCraft.
‘Crystal
Shards’
zijn
kleine
grammaticaopdrachten in Moodle uit
vorige hoofdstukken. Shards zijn, bij
uitzondering, maar één week actief.
Daarna komt er weer een nieuwe shard
beschikbaar. Je kunt shards wel in die
week onbeperkt maken. Je krijgt 50mp
wanneer je de opdracht 100% goed
hebt. 50mp lijkt niet heel veel, maar er
zijn gemiddeld 9 shards per module.
Als je ze goed bijhoudt krijg je dus
450mp. Kijk goed in je studiewijzer
welke shards je wanneer kunt maken.
Na het maken van een Reload
(reflectie) document op je stone spell
binding overhoring, krijg je een
treasure hunt. Een treasure hunt levert
je 50mp extra op wanneer je de
gegeven opdracht 100% goed hebt,
bijvoorbeeld als je treasure hunt C8.23
is, krijg je 50mp extra als je deze
oefening helemaal goed maakt.)
Woordenschat (blauw) wordt bijna
iedere les overhoord. Je maakt deze
overhoring op je telefoon in de Moodle
app (als je geen telefoon hebt, kan het
ook op papier. Je docent kijkt het na en
je krijgt het de volgende les terug).
Moodle geeft je 8 willekeurige
woordjes van de stof. Je krijgt 25mp
per goed gegeven woord, dus met een
maximum van 200mp. Je kunt deze
opdrachten maar één keer maken. Kijk
in je studiewijzer wanneer je welke
woordjes moet leren.
Zinnetjes (stones) vertalen krijg je aan
het einde van een hoofdstuk op een
Spell Binding overhoring in de les. Dit is
een grotere overhoring op papier. Je
krijgt 6 zinnen die letterlijk uit de

stones komen, 6 andere zijn gemaakt
op basis van de stones, grammatica en
woordenschat. Je krijgt maximaal
600mp voor de zinnen. Je kunt 100mp
extra krijgen als je alle woordjes uit de
woordenlijsten goed hebt. Als je een
onderstreept woordje niet weet kan je
deze tijdens de overhoring bij je docent
‘kopen’ voor 20mp. Heb je een
onderstreept woordje niet gekocht en
fout dan kost dit 40mp. Mp dat
gebruikt is om woordjes te kopen gaat
eerst van je extra 100mp af, daarna van
je 600mp.
Wanneer je je Spell Binding terugkrijgt
vul je een Reload document in. Met dit
document reflecteer je op je fouten. Je
verbetert je fouten die alleen zijn
aangemerkt als ‘fout’. Daarna vul in hoe
je beter aan je zwakke punten kunt
werken. Als laatste geef je aan welk
grammaticadeel een treasure hunt krijgt
(zie hierboven, bij grammatica). Je krijgt
voor een goed ingevuld Reload
document 100mp.
Luisteren wordt overhoord op een
Listening Quest. Er is één listening
quest per module en deze is in de les.
Je hebt maar één poging en je kunt
maximaal 840mp verdienen.
Lezen heeft geen mp overhoring maar
er is wel een Reading Quest. Dit is een
boekje met extra leesopdrachten
waarvoor je XP krijgt. Dit is zeker aan te
raden als je moeite hebt met lezen.
Vraag hiernaar bij je docent.
Aan het begin van de module krijg je
een Primary Mission. Dit is een extra
uitdaging op basis van je zwakke
punten op de afgelopen toets. Heb je je
toets heel goed gemaakt, dan krijg je
een missie voor extra uitdaging.
Missies kunnen van toepassing zijn op
grammatica, woordenschat of stones.
Bij het volbrengen van je missie krijg je
400mp. De missies worden gesloten
net vóór het volgende proefwerk. Je
mag een missie als secondary mission
maken, maar dan krijg je geen mp,
maar alleen xp. Secondary missies
kunnen maar twee keer worden
aangevraagd met een maximum van
drie. In je studiewijzer staat wanneer je
ze kunt aanvragen.

