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Onderwerp 
Leerlingen leren de instructies ‘herhaal’ en ‘als…dan…(anders…)’. Ze moeten een 
algoritme schrijven voor een dansje.  

Voorkennis 
Leerlingen kunnen duidelijke commando’s geven en uitvoeren.  
Leerlingen kennen de termen: programmeren, algoritme en commando’s. 

 

 
SOC 3 

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

WIS 5.4 
zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en 
na het oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan 
hun aanpak bijsturen. 

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

MV BWG 4.5 Nieuwe dansen ontwerpen met eenvoudige passen en figuren. 

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

 

VVKBaO 

MV BWG 5 

Kinderen ervaren de mogelijkheden van de lichaamstaal en van de 
dans om met zichzelf en met anderen te communiceren.  
Dat houdt in dat ze: 

2 Samen een bewegingsopdracht uitvoeren 
3 zelf dansen ontwerpen om individueel of in groep uit te voeren 
4 genieten van en belangstelling tonen voor bewegingsexpressie 

van anderen 

WIS DO3 Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen 

WIS DO 10  Nadenken over communicatie bij wiskunde. 

WO 0.5 Kinderen werken samen. 
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WO 0.6 Kinderen drukken zich zo verstaanbaar mogelijk 

WO 6.16 
Kinderen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, 
maken, in gebruik nemen, evalueren). 

OVSG 
MV-BWG-VB-13 

De kinderen kunnen een eenvoudige bewegingszin maken, herhalen 
en combineren met andere bewegingszinnen tot een dans. 

 
MV-BWG-VB-15 

De kinderen kunnen vormvondsten onthouden en overdragen aan 
anderen. 

 
WI-SPV.01.04 

Leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen oplossingsproces en 
oplossingsgedrag.  

 *NL-SCH-DV-D03-
02-01-02 

De leerlingen kunnen gebruikmaken van beeldtaal om het 
verloop van een gebeurtenis of een activiteit te reconstrueren. 

 

WO-TEC-01.22 

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

 
 

 De commando’s ‘als…dan…(anders)’ en ‘herhaal’ in hun algoritme gebruiken.  
 Duidelijke en nauwkeurige instructies geven.  
 Een algoritme schrijven voor een dansje zodat een ander persoon dit kan uitvoeren.  
 Genieten van hun lichaam in beweging.  
 Evalueren en eventueel bijsturen van het eigen algoritme. 
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Tijdsduur 

 
 
50 minuten 
 
 

 

 
Beschrijving  De leerkracht danst in het begin van de les. De leerlingen kijken samen naar het algoritme 

dat de leerkracht gevolgd heeft. Ze ontdekken twee nieuwe bouwstenen ‘als…dan…’ en 
‘herhaal’. De leerlingen maken nu zelf een algoritme voor hun eigen dansje. De groepjes 
moeten echter de dansjes van een ander groepje uitvoeren op basis van hun algoritme. De 
les wordt afgesloten met een klein dansspel, waarbij de instructie ‘als…dan…anders…’ 
wordt ingeoefend. 

 
Materiaal  

  
 Bijlage 1 
 Bijlage 2 
 Bijlage 3 
 Geluidsinstallatie  
 Het nummer ‘I wanna dance with somebody 
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 Vaste commando’s aanbrengen en oefenen

 
 

 
 Bijlage 1 
 Bijlage 2 
 Bijlage 3 
 
 
 
15 minuten 
 
 
 
De banken en stoelen zijn opzij geschoven.  
Zet het filmpje klaar op de beamer of je digitaal bord. 

 
Vorige lessen hebben we robots laten bewegen, maar we kunnen ze ook laten dansen.  
Toon het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mxj8ywWanVc 
 
Eerste algoritme 
Pauzeer het filmpje bij het eerste algoritme en stel de volgende richtvragen.  
 
Richtvragen 
Wat zal de robot doen?  
Wie kan het eens voortonen?  
Wat zorgt ervoor dat ik de instructie niet steeds opnieuw moet geven? (herhaal) 
 
Dit is een heel belangrijke instructie die vaak wordt gebruikt bij programmeren. Ze zorgt ervoor dat 
we een instructie niet steeds opnieuw moeten geven.  Hier staat nu herhaal tot het einde maar we 
kunnen ook een aantal keer laten herhalen.  
 
Hang de nieuwe instructie aan het bord.  
We kijken of het algoritme wel klopt. Klopt het? (ja) 
 
Tweede algoritme 
Pauzeer het filmpje bij het tweede algoritme  
Dat was een saai dansje, ik wil mijn robot een leuker dansje laten doen. Daarvoor moet ik hem 
opnieuw programmeren.  
 
Stel de volgende richtvragen.  
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Richtvragen 
Wat zal de robot nu doen?  
Wie kan het eens voortonen?  
Zal de robot nu de hele tijd hetzelfde doen? (nee) 
Wanneer zal hij deze instructie uitvoeren? (bij het refrein) 
Wanneer zal hij deze instructie uitvoeren? (bij de strofes) 
 
De ‘als…dan…’ instructie is ook een heel belangrijke instructie. We kunnen de robot met deze 
instructie instellen om op een bepaalde manier te handelen bij een bepaalde situatie.  
 
Toon de volgende voorbeelden voor met leerlingen uit de klas.  
Ik heb vrijwilligers nodig. Jullie stappen rond in de klas. Ik geef het volgende algoritme.  
 
Als de robot iemand tegenkomt dan zegt hij hallo. 
Voer uit.  
 
Als de robot niet verder kan dan zegt hij error en draait hij naar links anders stapt hij rechtdoor. 
Voer uit.  
 
Als ik op de groene knop druk dan stopt de robot met werken  
Voer uit.  
 
 
Hang de nieuwe instructie aan het bord.  
We kijken of het algoritme wel klopt. Klopt het? (ja) 
 

 
Geen beamer of smartbord? Geen probleem oefen het dansje dan en wordt 
zelf de robot, dat is nog leuker!  
 
De groene knop staat voor de groene vlag uit scratch. Je kan hiernaar 
verwijzen bij niveau 2.  
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 Maken dans algoritme

 
 

 
 Blad papier 
 Stiften 

 
 
15 minuten  
 
 
Verdeel de leerlingen in groepjes van drie.   

 
Bij het einde van het filmpje.  
Hoe zouden we dat doen? (door zelf een algoritme te schrijven) 
 
Schrijf de criteria (vetgedrukt) op het bord.  
 
Jullie gaan per 3 een algoritme schrijven voor een dansje. Je moet zeker de instructies op het bord 
gebruiken. Je gaat die instructies markeren in je algoritme.  
 
De schrijfwijze van de instructies is dezelfde als in het filmpje. Na ‘als dan’ of ‘herhaal’ gebruik je 
een accolade. Binnen de accolade schrijf je de instructies in de juiste volgorde onder elkaar. Je volgt 
de instructies van links naar rechts en van boven naar onder.  
Toon dit nog eens voor op het bord. 
 
Heel belangrijk is dat je een duidelijk algoritme schrijft. Als je het aan iemand anders geeft moet 
hij of zij het ook kunnen uitvoeren. Schrijf dus duidelijk welk lichaamsdeel je beweegt en welke 
beweging je maakt.  
 
Je algoritme moet zo kort mogelijk zijn. Hoe korter het algoritme hoe beter, dat wil daarom niet 
zeggen dat je weinig bewegingen moet laten uitvoeren. Je moet gewoon bijvoorbeeld in plaats van 
een instructie 10 keer te geven een ‘herhaal’ instructie gebruiken.  
 
Je schrijft eerst een kladversie en daarna een nette versie van je algoritme.  
 
Je krijgt 15 minuten om je algoritme te schrijven. Concentreer je dus op het schrijven van je 
algoritme en niet op het dansen. Schrijf nu eerst jullie klasnummers op je blad. 
 

 
Moedig de leerlingen aan om nauwkeurig te werken.  
 
Differentieer door sterke leerlingen uit te dagen. Laat hen een ‘als dan’ 
instructie na ‘anders’ gebruiken.  
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 Oefenen van het algoritme 

 
 

 
 Het nummer ‘I wanna dance with somebody’ 
 Geluidsinstallatie  

 
 
10 minuten  
 

 
Hopelijk hebben jullie een duidelijk algoritme geschreven, want we gaan ruilen van algoritme met 
een ander groepje.  
 
Oefen eerst het algoritme zonder de muziek. Na 5 minuten zal ik de muziek aanzetten.  
 

 
De groepjes mogen elkaar niet helpen. Ze moeten het uitvoeren zoals het er 
staat.  
 
 

 

 Toonmoment

 
 

 
 Het nummer ‘I wanna dance with somebody’ 
 Geluidsinstallatie  

 
 
10 minuten  
   
 
Laat de leerlingen in een halve kring plaatsnemen. 

 
Duid enkele groepjes aan die een goed algoritme hadden. Zij mogen het uitvoeren op muziek.  
Je bespreekt daarna de algoritmes aan de hand van de criteria.  
 
Richtvragen 
Gebruikten ze de instructies op het bord gebruiken.  
Gebruikten ze de juiste schrijfwijze  
Is het algoritme duidelijk?  
Is het algoritme zo kort mogelijk gemaakt?  
Is het algoritme net?  
 
Bespreek ook kort het groepsproces: hoe verliep de samenwerking, wat vonden ze moeilijk… 
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gemakkelijk dansje 

 

 

Herhaal tot het einde 

 

 

 

  

1 

Stap links Grijp iets met linker arm  

Stap rechts Grijp iets met rechter arm  
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moeilijk dansje 

 

Als refrein Dan    Herhaal 4 x       Anders  

 

 

 

 

 

  

2 

spring 2x 

schop met linker been 

draai  

schop met rechter been 
 

heupen links 

vingers knippen  

heupen rechts 

vingers knippen 

heupen links 

zwaaien rechts 

heupen rechts 

zwaaien links 

Stap links  

En Klap  

Stap rechts  

En Klap 
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nieuwe instructies  
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