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Handleiding – Escaperoom – Immaculata secundair – 2021 
 

• Situatie: je probeert te ontsnappen uit de lagere school. Om te ontsnappen moet je opdrachten 

uitvoeren. Deze opdrachten zijn gelinkt aan de vakken van ons eerste jaar en hebben veelal een 

link met ons leerplan. 

• Je neemt kladpapier bij de hand. Dit mag je gebruiken om opdrachten op te lossen of codes te 

noteren die je later nog nodig hebt. 

• Op het einde van een opdracht (een  vak) moet je steeds op VERZENDEN klikken omdat je 

nadien een aanwijzing krijgt voor het vervolg van de escaperoom. Je moet dus zeker het bericht 

lezen dat verschijnt na het klikken op VERZENDEN. 

• Er zijn drie reeksen van vakken die elkaar opvolgen. 

• Het eerste vak van een reeks kan je maken zonder toegangscode. Voor alle volgende vakken van 

de reeks moet je eerst een toegangscode vinden. 

• Het resultaat van elke reeks is een getal. Op het einde heb je dus drie getallen en moet je deze 

getallen optellen tot een laatste code (= getal) om te ontsnappen. 

• Je kan best het document van de escaperoom (PDF) downloaden en openen met Adobe Acrobat 

Reader. Je klik telkens op een symbool om naar een opdracht achter het symbool te gaan. Er 

opent dan automatisch een Google Formulier. U navigeert dus telkens tussen de PDF en een 

Google Formulier. 

Lukt openen met Adobe Acrobat Reader niet, dan kan u het document ook online openen. In dat 

laatste geval opent u de opdrachten best door met de linkermuisknop op de figuren te klikken 

en te kiezen voor ‘Link openen in nieuw tabblad’. Dat maakt dat u steeds gemakkelijk terug kan 

naar het tabblad met de foto en de figuren. 

 

 
Veel succes! 
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