
Challenge | Waar zijn we?

Leerlinginfo

Benodigdheden

Een computer

Aan de slag

Welkom bij deze challenge! Je raadt het al: jij wordt uitgedaagd om een opdracht 
uit te voeren! We pakken onze backpack en gaan op een digitale wereldreis.

De challenge is: 

Vind door middel van Google Streetview de groep terug.

Je gaat met een groep vrienden op wereldreis. Jij bent alleen een vliegtuig later 
aangekomen in de eerste stad. De groep gaat je aanwijzingen geven waar je heen 
moet. Je gaat aan de hand van de antwoorden die je kunt vinden op de verschillende 
locaties in de wereld proberen aan te sluiten bij de rest van de groep. Elk antwoord 
geeft je een cijfer die je uiteindelijk naar de juiste locatie brengt. Succes!
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Stap 1.

We zijn de wereldreis begonnen met een bezoek aan Jordanië om een van de zeven 
nieuwe wereldwonderen te bewonderen! We staan bij ‘’De Schatkamer’’: het 
bekendste monument in de oude Jordaanse stad Petra. Uitgehouwen uit een 
zandstenen rotswand. Het gebouw diende als graftempel.

Zoek de locatie op en bekijk deze met Google Streetview. Beantwoord de volgende 
vraag en schrijf het juiste antwoord op:

Hoeveel kamelen liggen er voor De Schatkamer?
• Antwoord a: acht kamelen =   1
• Antwoord b: twee kamelen =   9
• Antwoord c: tien kamelen =   4

Stap 2.

Tijd voor een beetje luxe! Of nouja, een beetje... Zeg maar gerust SUPER luxe! We 
waren namelijk bij het enige zeven(!!!) sterren hotel ter wereld! Toen we bij de 
rotonde voor het hotel aankwamen, zagen we vier super dikke auto’s staan. Deze 
luxe auto’s zijn bedoeld om gasten in rond te brengen. Je snapt wel: we voelden ons 
als koningen!

Zoek de locatie op en bekijk deze met Google Streetview. Beantwoord de volgende 
vraag en schrijf het juiste antwoord op:

Van welk automerk staan er vier auto’s geparkeerd voor het hotel?
• Antwoord a: Bentley = 4
• Antwoord b: Ferrari = 9
• Antwoord c: Rolls Royce = 5
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Stap 3.

Na al die luxe was het weer tijd voor wat (scheve) sightseeing. We zagen een 
vrijstaande klokkentoren... Gaat er al een belletje rinkelen?
De 55,85 meter hoge toren staat zo’n vier meter uit het lood. Onder andere door de 
scheefstand van de toren, trekt deze veel toeristen die grappige foto’s maken. Ook 
ons is het gelukt om de toren denkbeeldig overeind te houden.

Zoek de locatie op en bekijk deze met Google Streetview. Beantwoord de volgende 
vraag en schrijf het juiste antwoord op:

Wat voor voertuig staat er voor de toren?
• Antwoord a: een legervoertuig = 1098
• Antwoord b: een ambulance = 8994
• Antwoord c: een schoolbus = 3891

Stap 4.

Je hebt ons bijna gevonden... Wanneer je alle vragen hebt beantwoord, heb je drie 
verschillende cijfers gevonden. Kopieer en plak of typ onderstaande link in je 
browser en typ je gevonden cijfers achter de link.

http://maps.google.com/maps?q=&layer=c&cbll=48.8577955,2.2

Stap 5.

En, waar denk je dat we uithangen?
Locatie gevonden? Bewaar deze of stuur het antwoord naar je leerkracht.

Hints

Hint bij stap1:
...of kopieer deze link: https://goo.gl/maps/FVwxoiyskcRCuiWM6 en loop recht-
door naar ‘De Schatkamer’’

Hint bij stap2:
...of kopieer deze link: https://goo.gl/maps/JuURPnqoPGuHx4b79 en loop recht-
door naar het hotel.

Hint bij stap3:
...of kopieer deze link: https://goo.gl/maps/M5HxB82HJVmby9sf9 en naar de voor-
kant van de toren.
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