
Tips voor Chessity-leerlingen           oktober 2017 

1. Ga naar www.chessity.com. Login met username (joanness+voornaam) en password (heb je 

van school gekregen) voor het startscherm. 

2. Je kunt ‘Leren’ en ‘Gamen’ .  

3. Ga in deze fase ‘Leren’ in de rivier en haal eerst drie sterren bij de oefeningen voordat je 

door gaat.  Als je dit niet doet loop je het risico dat je later vastloopt  bij bepaalde opgaven. 

Dat willen we natuurlijk niet! 

4. Je kunt totaal zeven stickers halen. Als je bijv. bij alle opgaven van de loop van de stukken  

(de eerste zeven lessen) goed hebt opgelost krijg je de sticker ‘stukken beheersen’.  Zo krijg 

je nieuwe stickers na afronding van elk deel van de lessen.  

5. Indien de opgaven te moeilijk zijn dan kan de oplossing in het cafe (zie werkbalk) worden 

gevonden. De letters van de stukken staan wel in het Engels.  Koning=K(ing), Dame=Q(ueen), 

Toren=R(ock), Paard=K(night), Loper= B(ishop) en Pion= P(awn). 

6. Voeg een foto toe van jezelf, zodat de coach of jouw vrienden zien wie je bent. Klik daarvoor 

in het startscherm op het pijltje rechtsboven en ga naar ‘mijn account’ en voeg jouw foto toe 

via ‘Avatar’.  

7. Jouw coach (ArdDekker; dat ben ik) kan via de chatfunctie een bericht sturen en je kunt zelf 

ook vragen stellen. De school kan ook coach zijn. 

8. Binnen Chessity worden groepen (zie werkbalk) aangemaakt om informatie te delen. Meld je 

aan bij de groep Schoolschaakplan Westland voor alle leerlingen die in het Westland met 

Chessity schaakles hebben. Dat zijn nu PWA De Lier (groep 5), De Regenboog (groep 5 en 

groep 6 nog t/m 2017), PWA s Gravenzande (diverse groepen), de Van Rijckevorselschool in 

Hoek van Holland (groepen 4 en 5), Dalton Naaldwijk en Honselersdijk (diverse groepen), De 

Lange Keizer in De Lier (diverse groepen) en een aantal jeugdleden van schaakvereniging 

Schaakmat Westland. Er zijn reeds meer dan 125 Westlandse schakers lid van deze groep. Je 

kunt ze als volgt herkennen: Joannesschool: Joannes+voornaam, PWA De Lier: 

PWA+voornaam, PWA ’s-Gravenzande: PWAG+voornaam, Van Rijckevorselschool: 

RVS+voornaam, Dalton Naaldwijk: DaltonN+voornaam, Dalton Honselersdijk: voornaam+ HD, 

De Regenboog: regen+voornaam of voor+achternaam, De Lange Keizer: KZ+voornaam en 

clubleden Schaakmat Westland: Westland+voornaam.   

9. Je kunt andere kinderen van jouw school of andere scholen uitnodigen om ‘vriend’ te 

worden door ze toe te voegen. Zie beginscherm rechts in het midden.  

10. Als je enkele stickers hebt gehaald dan kun je starten met ‘Gamen’. Gamen kun je altijd, 

maar vooral vrijdagavond 19.00-20.00 (dat kan ook vanuit huis). In de Arena kun je te elkaar 

uitdagen voor een spelletje schaak of puzzel. Gongschaak is favoriet. Voordeel daarvan is dat 

jouw partijen, als je er veel speelt, kunnen worden beoordeeld door jouw coach. 

11. Als je de zeven stickers hebt behaald mag je, zo vaak als je wilt, het proefexamen doen . Dat 

zijn 35 vragen waarvan je er 28 goed moet hebben en voor elk van de zeven onderdelen 

moeten zeker drie van de vijf vragen goed zijn beantwoord. Dit duurt ongeveer 15 minuten. 

Als je daarvoor  bent geslaagd kun je met mij contact opnemen voor het echte examen. Als je 

daarvoor bent geslaagd krijg je een Pion-diploma.  

12. Gebruik op school ook het schaakbord om regelmatig een potje te schaken. 

13. Zie www.westlandschaakt.nl voor schaakactiviteiten. Daarop staat ook de schaakflyer voor 

scholieren.   

 

Veel succes!                    Ard Dekker, Coördinator Schoolschaakplan Westland                                                                                                 

                                                                aedekker55@gmail.com of 06-23928006 
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