Uitleg HVL Quiz, 15-11-2020

Voor de Quiz
Stel je team samen.
Stel je eigen team samen van 4 tot 8 deelnemers (of huishoudens!). Mix, leg contact, nodig
uit, verras en doe eens wat anders. De quiz vindt plaats via Microsoft Teams. Zorg dus dat
ieder teamlid de beschikking heeft over Microsoft Teams. Alle opgegeven deelnemers
ontvangen een vergaderverzoek via Outlook met een deelname-link. Deelnemers uit
eenzelfde huishouden kunnen gezamenlijk op één webcam meedoen, dit scheelt weer in de
borrelkamer tijdens de quiz!
Wijs een teamverantwoordelijke aan.
Elk team heeft een teamverantwoordelijke. De TV is degene die het team inschrijft en tijdens
de quiz de antwoorden geeft, namens het team.
Maak een groepsgesprek aan met je team.
Op een kanaal/manier naar keuze, bespreek dit onderling, heb je toegang tot een
groepsgesprek met alleen je team. Tijdens de quizrondes kunnen jullie hier overleggen
zonder dat anderen meeluisteren!
Tijdens de Quiz
Treed toe tot de Teams-kamer via de deelname-link.
Dit zal de ‘borrelkamer’ zijn. Hier zijn alle deelnemers, en dus ook alle teams, gezamenlijk
online. Het zal gehorig zijn, net als normaliter in de kantine, dus let erop dat je je microfoon
mute als je niet aan het woord bent!
Tijdens de quizrondes mute je jezelf in de borrelkamer.
Tijdens de quizrondes zijn in de borrelkamer alleen de quizmasters te horen.
Na afloop van een quizronde kan je je unmuten in de borrelkamer.
Na elke quizronde is er een moment voor nabespreken, plaspauzes, bijschenken etc.
Na de Quiz
Bekendmaking van de uitslag.
Als alle quizrondes zijn geweest, zullen de quizmasters de uitslag bekendmaken! Welk team
heeft de meeste vragen goed en mag zich winnaars noemen?
Naborrelen.
Wanneer de quiz en de uitslag gedaan zijn, is er nog gelegenheid om te blijven hangen in de
borrelkamer en na te praten.
Valt er wat te winnen?
Bij een quiz, hoort natuurlijk ook een prijs! De top 3 teams verdienen allemaal een prijs!

HVL gevoel vergroten met HVL Blond?
Wil je het HVL gevoel vergroten en ben je ouder dan 18 jaar? Bestel dan bij je
inschrijving HVL blond (4 flesjes) voor €10,- van onze sponsor Uw Slijter Van
Gils, waarvan €1,- naar de vereniging gaat. De gewenste bestelling geef je
door bij je inschrijving van de quiz. Je bestelling wordt op tijd bij je thuis
gebracht. Betaling gaat dan via een tikkie.

