Scholenstrijd.nl
de leukste manier om uw leerlingen enthousiast te maken voor het vak Economie
en aansluit bij het thema Financiële Zelfredzaamheid.

- Najaarscompetitie start: maandag 2 november 2020
- Voorjaarscompetitie start: maandag 8 maart 2021
Wat is Scholenstrijd.nl?
Scholenstrijd.nl bestaat uit drie onderdelen:
1. Het online spel - u kan zelf een competitie aan maken en
hiervoor uw leerlingen uitnodigen. Een portefeuille krijgt een
virtueel startkapitaal van € 100.000. Hiermee kan belegd
worden in AEX, AMX-aandelen en een aantal ETF’s. Bij
Scholenstrijd.nl zit een lesbrief geschreven door de Stichting
Leerplan Ontwikkeling: How to beat the monkey.
2. Een gastles, gegeven door een gastdocent die werkt in de
financiële sector. De gastles gaat over een aantal psychologische factoren die van invloed zijn
op hoe mensen financiële beslissingen nemen. De gastles kan worden gegeven zonder dat de
klas meespeelt met het online spel. De gastles is kan in één lesuur worden gegeven.
3. Tenslotte zijn er excursies te winnen voor klassen die in het online spel de beste risicorendementspresentatie hebben geleverd of het
hoogste rendement. Zo’n klas krijgt bijvoorbeeld de
“Zelf heb ik Scholenstrijd als erg leuk ervaren.
mogelijkheid om de beursdag bij Euronext te
Het competitie-element zorgt toch altijd weer
openen en een bezoek te brengen aan de AEX
voor iets extra’s. Je kunt het zo uitgebreid
Experience.
maken als je zelf wilt. Je kunt het ze zelf laten
ontdekken, of elke les een
Wat kost Scholenstrijd.nl?
Scholenstrijd.nl is voor scholen gratis om aan mee te
beleggingsmogelijkheid behandelen. Ik heb ze
doen. Dit geldt zowel voor het online spel, als de
een korte introductie gegeven met een
gastles.
concrete opdracht. Hier mochten ze iedere
week een lesuur aan werken.’
Wanneer kan je meespelen?
Bert Nijmeijer, docent Economie Candea
Scholenstrijd.nl is het hele jaar beschikbaar. Twee keer
per jaar spelen we een prijzenspel - na de herfstvakantie
en na de voorjaarsvakantie. Voor het schooljaar 2019 2020 begint de najaarscompetitie op maandag 4
november 2019 en de voorjaarscompetitie op maandag 9 maart 2020. Een prijzenspel duurt zes
weken. Bij een prijzenspel zijn twee prijzen te winnen. Voor de klas met de beste risicorendementsprestatie en voor de klas met het hoogste rendement.

Gastlessen
Docenten kunnen ook een gastles aanvragen. Deze gastles wordt gegeven door een gastdocent
die werkt in de financiële sector. Een gastles gaat over een aantal psychologische factoren die
van invloed zijn op hoe mensen financiële beslissingen nemen. Een gastles duurt één lesuur.
Vragen? Meer weten? Gastles aanvragen?
Meer weten over Scholenstrijd.nl - www.scholenstrijd.nl. Heeft u nog vragen of wilt u een gastles
aanvragen? Stuur dan een e-mail naar scholenstrijdadm@gmail.com.

