
 
Het is maandagmiddag als de leerlingen in de bus te horen krijgen dat er iets aan de 

hand is. Sarah Adams, de Engelse kennis van een docent van wie ze de volgende 

ochtend een bijzondere presentatie zouden krijgen, is verdwenen. Niemand weet waar ze 

is of wat er is gebeurd. Het mysterieuze Moonlight International, gespecialiseerd in 

unieke vermissingszaken, benadert de leerlingen: kunnen zij misschien helpen? 

Nog geen dag later is de groep totaal verdiept in het verhaal en zijn ze door de hele stad 

heen op zoek naar waar er gebeurd kan zijn met Sarah. Zo begint City Story Game 

Londen.  

 

City Story Game - een interactieve verhaal-ervaring 
 

 

 
 

De leerlingen gaan op pad. In teams spelen ze vier challenges: dinsdagmiddag, 

woensdagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag. Bij sommige challenges gaan 

meerdere teams tegelijk aan de slag. De experiences zijn een race door Londen, een 

privé bustour met acteur door stadscentrum Londen, een speurtocht door het V&A 

museum en zelf streetart maken. Elke experience levert een locatie in de stad op, die 

steeds op een andere manier onthuld wordt; met de vier locaties kan een team Sarah’s 

locatie achterhalen.  

 

Daarnaast kunnen experiences bonus-antwoorden opleveren, informatie over Sarah. Hoe 

meer gevonden bonus-antwoorden, hoe sneller je Sarah’s locatie kan vinden op het 

einde. 

 

Op donderdagmiddag komt de groep weer bij elkaar. Middels een quiz testen we welke 

teams de meeste bonus-info hebben verzameld; deze teams krijgen een voorsprong in 

de eindopdracht. 

 

Waarom doen we dit? 

We zien dat schoolreizen maar al te vaak bestaan uit een ‘plat’ programma van kijken, 

luisteren en volgen. Dat vinden we zonde: reizen brengt je uit je vertrouwde omgeving 

en je bekende patronen en biedt dus een geweldige kans om nieuwe dingen te leren en 



onbekende ervaringen op te doen. 

 

De ervaringen die de leerlingen opdoen met dit programma gaan over ‘anders leren 

kijken’: het besef dat iedereen door zijn of haar eigen bril naar de wereld kijkt en 

dezelfde werkelijkheid er voor ieder persoon dus anders uit kan zien. Tijdens de reis 

creëren we openingen voor leerlingen om dit besef te ervaren; docenten kunnen dit aan 

het einde van de reis, op de laatste middag, concreet maken en met de leerlingen duiden 

wat ze eigenlijk hebben meegemaakt. 

 

Hoe werkt het? 

Onderweg of bij aankomst in Londen begint het verhaal: de afspraak die de groep had 

met Sarah Adams - de hoofdpersoon uit ons verhaal - blijkt niet door te gaan. In plaats 

daarvan nodigt Moonlight International de leerlingen uit om op dinsdagochtend naar een 

plek in Londen te komen, om instructies te ontvangen. 

Leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en krijgen hun mission-pack: een set 

materialen die ze de komende dagen nodig hebben om hun unieke route door de stad te 

doorlopen. 

Van dinsdagmiddag tot en met donderdagochtend doorloopt elke groep een eigen serie 

van vier ervaringen, die elk een dagdeel duren. Elke ervaring wordt door drie groepen 

tegelijk gespeeld (in een iets andere variant), waardoor er plaats is voor twaalf groepen 

van zes leerlingen. 

 

- De game start voor alle groepen met de ‘city race highlights-district’ Leerlingen 

gaan kris kras door Londen. Er zijn vijf gebieden in Londen waar punten te verdienen 

zijn; veel meer dan haalbaar is in 2:30. Leerlingen moeten dus een slim plan maken en 

kiezen waar ze heen gaan. Extra punten zijn te verdienen door verschillende 

vervoersmiddelen (metro, bus) te nemen en andere teams of docenten te fotograferen 

op een locatie. 

Leraren reizen afzonderlijk of samen ook door de stad en proberen leerlingen te snappen 

op een van de locatie en ze op de foto te zetten. Ruim op tijd gaan één of meer docenten 

naar de eindlocatie, Trafalgar Square. 

- Door Shoreditch op zoek naar diverse soorten streetart, aangespoord door een 

street artist die vertelt over waarom deze vorm van kunst zo belangrijk is. De 

leerlingen doorkruisen de wijk, moeten hier en daar opdrachten uitvoeren om 

verder te komen en maken uiteindelijk gezamenlijk als totale groep een eigen 

Streetart-werk. 

 

- In het Victoria & Albert museum gaan leerlingen op basis van pagina’s uit het 

dagboek van Sarah - waarin ze informatie gecodeerd lijkt te hebben met behulp van 

werken uit het museum - op zoek naar specifieke kunstwerken en voorwerpen om 

door echt goed kijken te ontdekken waar het over gaat. 

 

- de leerlingen stappen in een privé bus voor een bustour door het centrum van Londen. 

Ze ontdekken de highlights van London maar wie is die vreemde gast bij de bus..  en 

kent hij Sarah? Is het Moonlight Detective bureau echt??   

 

Op donderdagmiddag komen alle groepen weer samen en is er plenair een afsluiting. Het 

verhaal beleeft haar climax, door wat de leerlingen hebben ontdekt en gedaan. Er is 

gelegenheid voor docenten om de onderliggende les over anders leren kijken expliciet te 

maken en hier verder invulling aan te geven. 

 
  



Praktische zaken 

- De experience duurt drie dagen, normaal gesproken van dinsdagochtend tot en 

met donderdagmiddag. In de avonden en eventueel aan het einde van de middagen 

is er nog ruimte voor eigen invulling van het programma. 

 

- Het maximum aantal leerlingen dat deel kan nemen is 72. We verdelen de groep 

dan in twaalf groepen van 6. Het minimum aantal leerlingen is 36. 

- Leerlingen gaan zelfstandig de stad in; docenten begeleiden het spel van afstand en 

zijn deels op bepaalde plekken aanwezig ter ondersteuning. Tijdens de experience 

kunnen leerlingen via hun telefoon contact houden met docenten; dit is onderdeel van 

het verhaal. 

- Er zijn vier verschillende ervaringen, die elk in drievoud worden uitgevoerd. Elke 

groep doorloopt een eigen volgorde in de ervaringen. 

 

Wat wordt er van docenten verwacht? 

Het succes van de City Story Game hangt voor een belangrijk deel af van de aanwezige 

docenten. We vragen jullie actief deel te nemen, leerlingen te enthousiasmeren en ze 

waar nodig verder te helpen. Hoe actiever de docenten, hoe leuker en leerzamer het spel 

wordt voor jullie leerlingen - en voor jullie zelf. 

Per experience vragen we docenten aanwezig te zijn en waar nodig extra taken op zich te 

nemen. 

Kosten  

De kosten van deze 3-daagse interactieve game zijn € 72,- per persoon.  

 

Dit is inclusief: 

-  alle online en offline materialen die de game ondersteunen   

 (filmpjes, plattegronden, mysterieus drukwerk en uitleg)  

-  Sarah’s hints door heel Londen verspreid 

-  Mindtricks waarbij leerlingen zich de hele reis zullen afvragen wat echt is of niet  

-  4 experiences van een dagdeel inclusief privé bustour centrum London - 

 Streetart workshop inclusief het kunstwerk als eindresultaat  

-  gezamenlijke kick off afhankelijk van keuze op school of op locatie  

-  gezamenlijke grand finale op locatie in het centrum van Londen  

 

 

 



 

 


