
 

 

Skills4Life CityGame  

Reguillo Vandepitte 

rvandepitte@skillsandcontrol.nl 

Datum: maandag 23 mei 2022 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vanuit Het Lokaal Sportakkoord van de Gemeente Middelburg hebben wij voor dit jaar subsidie 

ontvangen om een CityGame voor Middelburg te ontwikkelen. Hierbij zetten wij gamification & 

bewegen in om leerlingen op een leuke manier te activeren en meer in beweging te krijgen. Samen 

met drie Archipelscholen (De Stroming/Magistraal/Het Element) kunnen jullie kosteloos deelnemen 

aan deze pilot. Via deze weg wil ik u en uw kind van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze 

primeur in Zeeland.  

Over de CityGame 

De CityGame is een programma van 9 weken, waarbij leerlingen met een app (Loquiz) allerlei 

challenges aangaan op het gebied van bewegen, kennis en gezondheid. Op school, thuis en in de 

openbare ruimtes. Vergelijkbaar met Pokémon Go, maar dan voor het onderwijs. De challenges zijn 

vormgegeven door Skills4Life, Kinderfysiotherapie Middelburg en Sportdiëtiste Shanice Oilira. Deze 

vorm van leren sluit erg goed aan bij de digitale belevingswereld van de leerlingen en maakt gebruik 

van verschillende competitie elementen. De leerlingen worden uitgedaagd op het gebied van 

individuele en groepschallenges met kennis, foto- en video opdrachten etc. Zowel tijdens als buiten 

schooltijd kunnen zij met de CityGame aan de slag om te werken aan hun individuele progressie, 

maar ook voor de hele groep. Het bedrijfsleven en verenigingen sponsoren leuke prijzen o.b.v. 

prestaties als individu en groep. Zie hieronder een aantal screenshots van de CityGame. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming 

Op de achterkant van deze brief vindt u de privacy policy en wordt gevraagd om uw schriftelijke 

toestemming. De ondertekende brief kunt u meegeven aan uw kind naar school.  

 

Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht of Reguillo Vandepitte 

via rvandepitte@skillsandcontrol.nl 



 

 

Privacy Policy 

Voor het spelen van de CityGame dien je toegang te geven tot een aantal functionaliteiten op een 

device (Iphone/Samsung). Tijdens het spel wordt er gebruik gemaakt van de camera/gps-locatie/etc. 

In onderstaand overzicht vindt u de afspraken die wij hanteren om de privacy van uw kind te 

waarborgen.  

• Wij gebruiken géén persoonsgegevens binnen de app Loquiz. De leerling is zelf vrij in het 

kiezen van een (fictieve) spelersnaam. 

• Data (foto/video) wordt opgeslagen op een eigen device en op de resultaten pagina. Op deze 

pagina worden alle statistieken en verzamelde content (foto's en video's) van de leerlingen 

weergegeven. De resultatenpagina is enkel zichtbaar voor uw school/Skills4life en zal niet 

gedeeld worden met derden.  

• Skills4Life zal géén verzamelde content (foto’s of video’s) van uw kind gebruiken voor 

promotie doeleinden (social media/website/etc.), tenzij hier specifiek om wordt gevraagd. In 

dit geval wordt eerst contact opgenomen met de school en wordt u gevraagd om schriftelijke 

toestemming te geven. 

• De uitgebreide Privacy Policy van Loquiz vindt u op www.loquiz.com 

Enkel met uw akkoord verstrekken wij alle informatie voor het spelen van de CityGame aan uw kind. 

Hieronder kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat.  

Ik ga akkoord met bovenstaande regels en afspraken. 

Ik ga niet akkoord met bovenstaande regels en afspraken. 

 

Datum 

 

 

Naam leerling     Handtekening ouder/verzorger 

 

http://www.loquiz.com/

