
Tips voor Chessity-leerlingen Joannesschool groepen 4 en 5   4 oktober 2019 

1. Vanaf 4 oktober hebben de groepen 4 en 5 van de Joannesschool accounts via Chessity. Een 

jaar lang kan ook thuis op pc, laptop of tablet gebruik worden gemaakt van Chessity. 

Hieronder volgen enkele tips voor leerlingen en ouders om te starten. Zie ook bijgaande 

brochure van Chessity en de Westlandse Jeugdschaakflyer. 

2. Ga naar www.chessity.com. Login met username (de meesten joannes+voornaam met 

enkele uitzonderingen (toevoeging eerste letter achternaame) en password (heb je van 

school gekregen) voor het startscherm. 

3. Je kunt ‘Leren’ en ‘Gamen’ . Ga in deze fase ‘Leren’ in de rivier.  Er zijn verschillende niveaus. 

Wij beginnen bij de Pion-opgaven die bestaat uit 40 lessen met vijf opgaven. Als je alle vijf 

opgaven in een keer goed hebt krijg je drie sterren. Haal die drie sterren zoveel mogelijk 

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! De schaakrobot Chessto helpt je bij de opgaven.  

4. Je kunt totaal zeven stickers halen: loop van twee stukken, stukken beheersen, slaan, slim 

slaan, schaak (basis), mat geven en regels.  

5. 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’ of kies een bestand profielplaatje.  

6. Jouw coach op afstand (ArdDekker) volgt via een dashboard/leerlingvolgsysteem de 

voortgang. Met de chatfunctie coacht hij je en je kunt zelf ook vragen stellen. Zie envelopje 

in bovenste balk.  

7. 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.  

8. Haal eerst enkele stickers voordat je start met ‘Gamen’. In de Arena kun je te elkaar uitdagen 

voor een spelletje schaak of puzzel. Gongschaak is favoriet.  Je kunt ook meedoen aan 

schoolwedstrijden die steeds vaker (momenteel alle werkdagen het uur tussen 10.00-14.00 

uur) worden gespeeld. Er is een ranglijst van scholen; de besten van jullie school worden ook 

zichtbaar gemaakt.  

9. Als je de zeven stickers hebt behaald mag je examen doen. Dat duurt ongeveer een kwartier. 

Als je daarvoor bent geslaagd krijg je een Pion-diploma. Je kunt nog meer diploma’s halen.  

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

klasgenoten. 

11. Zie www.westlandschaakt.nl voor schaakactiviteiten (incl. de schaakflyer voor jeugd).   

 

Veel succes!                    Ard Dekker, Coördinator Schoolschaakplan Westland                                                                                                 

                                                                aedekker55@gmail.com of 06-24331663 
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