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Onderwerp 
Kinderen leren moeilijkere problemen oplossen door pijltjes te verslepen en door 
stukjes te herhalen.  

 

 

ICT 1 
Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te 
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 

ICT 2 Gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier 

ICT 4  Kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

 
WO 2.9 

Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door 
verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen. 

 

WIS 5.3 

ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en een constructief 
proces is dat kan groeien en uitbreiden van eigen denk- en 
leeractiviteiten; ze ontwikkelen bijgevolg de opvatting dat alle 
leerlingen wiskundige bekwaamheid kunnen verwerven die kan leiden 
naar studies en beroepen waarin wiskunde aanbod komt. 

VVKBaO 
WIS DO 3 Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen 

WIS DO7 
Doeltreffende opvattingen over en houdingen ontwikkelen tegenover 
wiskunde-leren 

WIS MK 7 
De relatie leggen tussen driedimensionale situaties en hun 
voorstellingen om zich te oriënteren in de ruimte met: 

WO 6.10 
Kinderen zijn zich bewust van de relatieve waarde 
van technische systemen. 
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WO 6.16 
Kinderen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, 
maken, in gebruik nemen, evalueren). 

ME 1 

1.11 Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare termen die 
verbonden zijn aan media en de omgang ermee, kennen en kunnen 
gebruiken. 

1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media. 

1.13 Interesse en verwondering tonen voor technologieën en 
ontwikkelingen binnen de mediawereld. 

1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen. 

1.15 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten bij het leren 
van anderen. 

ME 2 

2.14 Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot 
de eigen zelfredzaamheid. 

2.15 Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze 
mee te evolueren met de ontwikkelingen van media (levenslang leren) 

ME 3 

3.1 De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen 
ontdekken. 

3.3 Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen 
toegankelijke mediamiddelen. 

3.4 Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige 
manier gebruiken. 

3.7 Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met 
betrekking tot media te ontwikkelen door te oefenen (leren leren) 

OVSG WI-SPV.01.04.01 
De leerlingen kunnen reflecteren op een oplossingsproces en 
oplossingen die fout zijn gelopen en zo het oplossingsproces bijsturen 
en de oplossing aanpassen.  

 
WO-TEC-01.22 

De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het 
technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik 
nemen, evalueren). 

 MV-MED-OOW-2.1 De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen. 
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 MV-MED-OOW-2.2 De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel bedienen. 

 MV-MED-OOW-2.4 
De kinderen kunnen de audiovisuele media technisch hanteren om een 
product te realiseren. 

 MV-MED-CM-3.2 
De kinderen brengen een volgorde aan in een reeks van voorwerpen, 
beelden en/of geluiden zodat ze een geheel vormen. 

 
 

 Genieten van het omgaan met media.  
 Moeilijke technische problemen oplossen door blokjes in de juiste volgorde te slepen en te 

herhalen.  
 Zich mentaal verplaatsen in wezens op het computerscherm en de bijhorende oriëntatie. 
 Evalueren van de eigen oplossing en eventueel bijsturen.  
 Bij problemen samenwerken.  

 
 

 
 

http://studio.code.org/s/course1 

 

 
Tijdsduur 

 
 
50 minuten 

 
Beschrijving  

 
De kinderen gaan eerst moeilijkere problemen per twee op papier oplossen. Daarna gaan 
ze aan de slag op de computer. Daar moeten ze moeilijkere problemen oplossen door 
blokjes in de juiste volgorde te slepen en te herhalen.   

 
Materiaal  

 
 Computers 
 Werkbundel 
 Pion 
 
 

 

i 
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 Klassikale instructie: problemen oplossen

 
 

 
werkbundel 
pion (bijlage)  
  
 
5 minuten 
 
 
Verdeel de kinderen in groepjes van 2. Ze krijgen per twee een werkbundel en een pion.  

 
Onze prinses is nog steeds verdwaald. Deze keer heb ik echter veel minder blokjes om mijn robot 
mee te besturen.  
 
Zet jullie pion op de robot. Daaronder staan pijltjes die zeggen wat de robot moet doen.  
Wat moet hij eerst doen? (naar links draaien)  
Doe dat maar. Wat nu? (een stap vooruit) 
Het vakje is gekleurd, eronder staat wat dat betekend. Wat betekent het? (4 keer herhalen) 
De prinses is gered.  
 
We kunnen een blokje herhalen, zo hebben we minder blokjes nodig. 
 

 
Bij kinderen die problemen hadden vorige les, laat je beter het herhalen weg. 
Oefen liever verder op het geven van eenvoudige instructies. Laat hen 
bijvoorbeeld het spel spelen terwijl de anderen deze instructie krijgen.    
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 Partnerwerk: problemen oplossen

 
 

 
werkbundel 
pion (bijlage)  
  
 
15 minuten 
 
 
Verdeel de kinderen in groepjes van 2. Ze krijgen per twee een werkbundel en een pion.  

 
Redt de prinses nu per twee op dezelfde manier in de volgende situaties. Je tekent de pijltjes in 
potlood en voert ze telkens uit met de pion om te controleren of het klopt. Er is telkens maar één 
oplossing mogelijk, jullie moeten telkens het herhaalblokje invullen.  
 
Na 10 minuten laat je de kinderen ophouden en bespreek je verbeter je samen de oplossingen. Je 
laat de kinderen luidop de oplossing voorlezen, de andere kinderen testen met de pion of het een 
goede oplossing is.  
 

 

 Individuele inoefening: puzzel maken

 
 

 
Computer  
 
 
 
15 minuten 

 
Wat hebben we vorige les ook alweer gedaan? (blokjes versleept en een puzzel gemaakt) 
 
We hebben diezelfde techniek nodig om de problemen op de computer op te lossen. Je zal blokjes 
in de juiste volgorde moeten slepen net zoals we daarnet de pijltjes in de juiste volgorde moesten 
zetten. 
 
Laat de kinderen nu de oefening openen.  
http://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1 
Je maakt niveau 4,5,7 en 8. 
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Wie klaar is met alle niveaus kan het volgende spel proberen: 
http://lightbot.com/hocflash.html  
procedures: niveau 2 
 

 
Laat de kinderen met moeilijkheden in de vorige fase niet alleen werken. Laat 
hen per twee de oefeningen oplossen. Probeer zelf zo weinig mogelijk te helpen.  

 

 

 Klassikale evaluatie 

 
 

 
  5 minuten 
 
 
 
Laat de leerlingen de computers afsluiten, maar zorg dat jij nog een computer hebt om iets 
voor te tonen.  
 

 
Richtvragen  
Wie vond het moeilijk? Wat vond je moeilijk?  
Wie kan het al heel goed?  
Wat vond je leuk?  
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 Pionnen
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