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Onderwerp 
Leerlingen leren samenwerken om fouten in programma’s op te sporen en om het 
programma bij te sturen. Ze leren kritisch kijken naar andere Scratch projecten. 

Voorkennis 
Leerlingen hebben een introductie les gekregen rond Scratch en kunnen eenvoudige 
opdrachten uitvoeren met Scratch.  

 

 

WIS 5.3 

Ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en een constructief 
proces is dat kan groeien en uitbreiden als gevolg 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 aan bod komt. 

WO 2.7 
In concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen 
(het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik 
nemen, evalueren); 

WO 2.9 
Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door 
verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen; 

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

SOC 3 
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid 
van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 

VVKBaO WIS DO 8 In wiskundige situaties samenwerken en communiceren met anderen 

WIS DO 11 
Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover communicatie 
bij wiskunde ontwikkelen 

WO 0.5 Kinderen werken samen. 

WO 0.7 Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.  

WO 6.18 
Kinderen kunnen met techniek omgaan in verschillende 
toepassingsgebieden. 
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ME 1 

De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes met 
betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in 
de hen omringende wereld met het doel ze te kennen, te begrijpen 
en te gebruiken. 
 

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 

De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die 
bijdragen tot het ontwikkelen van een waardebewuste en alerte 
houding tegenover media en het gebruik ervan door henzelf en 
anderen in de hen omringende wereld. 
 

2.10 Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen 
behorend tot de eigen en andere culturen. 

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 

De leerlingen ontwikkelen technische en instrumentele kennis, 
vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de voor hen bestemde 
mediatoepassingen adequaat en veilig te kunnen gebruiken. 
 

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

3.6 Zorg dragen voor de eigen en andermans mediamiddelen. 
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-01.13 
De leerlingen stellen vast dat een technische realisatie niet of 
slecht functioneert. 

 MV-MED-MKL-1.4 
De kinderen ervaren dat een werkelijkheid kan voorgesteld 
worden door beelden en/of geluiden. 

 MV-MED-MKL-1.5 
De kinderen ervaren dat beelden en geluiden effect op elkaar 
kunnen hebben 

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

 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-3.1 De kinderen maken combinaties tussen beelden en/of geluiden. 
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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. 

 MV-MED-CM-3.4 
De kinderen kunnen een gegeven uit de werkelijkheid 
voorstellen met beelden en/of geluiden. 

 MV-MED-CM-3.5 
De kinderen creëren nieuwe werkelijkheden door het variëren 
van beelden en/of geluiden 

 MV-MED-MO-4.4 
De kinderen kunnen waardering opbrengen voor en genieten 
van mediaproducten van zichzelf en anderen. 

 MV-MED-MO-4.6 
De kinderen kunnen reflecteren op het eigen mediagebruik en 
motiveren hun programmakeuze. 

 
 

 Een probleem opsporen in een project van Scratch.  
 Het probleem benoemen.  
 Mogelijke oplossingen voor het probleem uitproberen.  
 Een definitieve oplossing formuleren voor het probleem.  
 Samen werken met een leeftijdsgenoot bij het zoeken naar een oplossing voor een 

technisch probleem.  
 Projecten van anderen kritisch bekijken en eventueel aanpassen. 
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Tijdsduur 

 
 
 
50 minuten  

 

 
Beschrijving  

Je gaat eerst klassikaal een probleem opsporen en aanpassen, daarna gaan leerlingen in 
duo’s hetzelfde doen. Ze schrijven telkens in hun werkbundel wat juist het probleem is en 
hoe ze het zullen oplossen. Bespreek op het einde het belang van samenwerken en de 
werkwijze bij problemen.  

 
Materiaal  

  
 Computer met luidspreker  
 Koptelefoon 
 Netwerk verbinding 
 Beamer of digitaal schoolbord met luidspreker 
 Werkbundel 
 Oplossingen 
 Poster 
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 Individueel werk: andere projecten

 
 

 
10 minuten 
 
 
Plaats een timer op het grote scherm. 
 

 
De kinderen maken ‘Andere projecten’ in hun werkbundel.  
 
Jullie krijgen 10 minuten om ‘Andere projecten’ op p. 7 en 8 te maken. Volg de stappen en los de 
oefeningen binnen de tijd. op  
 

 
 

 Klassikale instructie: een probleem met een project

 
 

 
10 minuten 
 
 
Toon het voorbeeld op een groot scherm.  

 
Toon het volgende voorbeeld: https://scratch.mit.edu/projects/64585158/  
Lees de beschrijving van het programma voor.  
 
Richtvragen 
Werkt het programma zoals het zou moeten? (nee) 
Wat is het probleem? (de robot zegt niets) 
We kunnen het programma aanpassen door in de rechterbovenhoek op ‘bekijk van binnen’ te 
klikken.  
Zit het probleem bij de kat of de robot? (de robot) 
Ik klik op de sprite van de robot.  
Waar zit de fout? (het blokje ‘als dan’ staat verkeerd, hij stapt eerst tot de rand en dan pas zal hij 
iets zeggen als hij de kat raakt. 
Wie weet hoe het moet staan? 

2 

1 

https://scratch.mit.edu/projects/64585158/
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Lees de blokjes voor en leg uit waarom de eerste combinatie verkeerd was.  
 

 
 Heb je geen internet verbinding? Geen probleem je kan Scratch ook 
downloaden op je computer. Het programma is gratis te downloaden op 
volgende site https://scratch.mit.edu/scratch2download/  
 
Je kan na enkele sessie terug kijken naar wat ze wilden maken. Kunnen ze het 
nu maken?  

 
 

 

 

 Partnerwerk: los de problemen op 

 
 

 
25 minuten 
 
  
Verdeel de kinderen in groepjes van 2. Laat hen samen aan een computer plaats nemen.  
  

 
Jullie gaan nu hetzelfde in groepjes van twee doen. Alles wat je nodig hebt, staat in je werkbundel. 
Je schrijft telkens het probleem en een oplossing in je werkbundel.  
 

 
Als een groepje het probleem niet vindt, kan het een ander groepje om hulp 
vragen.  
 

 

 Klasgesprek: problemen oplossen

3

4

https://scratch.mit.edu/scratch2download/
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5 minuten 
 
De leerlingen sluiten de computer af.  

 
Als je programmeert kan je soms niet verder. Wat deed je om het probleem vast te stellen? (de 
code lezen) 
Wat deed je om het probleem op te lossen? (experimenteren met de code) 
Wat kan je dan doen als je het dan nog steeds niet vindt? (samenwerken) 
Waarom is samenwerken hier zo belangrijk? (Je kan van elkaar leren) 
Je komt samen soms tot oplossingen die je alleen niet zou gevonden hebben. Het is ook heel 
belangrijk dat je blijft doorzetten. Sommige problemen of oplossingen vind je maar na lang zoeken.  
 
Hang de poster uit in het lokaal.  
 

 
Verwijs in de volgende lessen vaak naar de poster.  

 


