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Onderwerp De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren.  

 

 

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. 

 
ICT 5 Kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

 
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: 
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WO 6.10 
Kinderen zijn zich bewust van de relatieve waarde 
van technische systemen. 

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  

1.10 In audiovisuele media de volgende bouwstenen ervaren, 
herkennen, benoemen en gebruiken: geluid, licht, kader, montage en 
beeldbewerking. 

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 

2.9 De mogelijkheden van de media op een positieve, verantwoorde 
en waardebewuste manier aanwenden. 

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). 
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ME 3 

3.1 De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen 
ontdekken. 

3.2 Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden. 

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. 

3.5 Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen 
en benoemen. 

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-01.22 

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

 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. 

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

 MV-MED-CM-3.6 De kinderen kunnen een boodschap overbrengen. 

 MV-MED-CM-3.9 De kinderen kunnen op een creatieve wijze mediaproducten aanmaken. 

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

 
  Genieten van het omgaan met media.  

 Het programma ‘Scratch Junior’ functioneel bedienen.  
 Animaties programmeren met ‘Scratch Junior’.  
 Evalueren van het eigen werkstuk en eventueel bijsturen.  
 Creatief zijn in het creëren van audiovisuele media.  
 Aan de hand van een stappenplan technische vraagstukken oplossen. 
 De eigen creatie voorstellen.  
 Waardering opbrengen voor de eigen creatie en die van anderen.  

 
 

 
 

 

http://www.scratchjr.org/teach.html 

 

downloaden app 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android 

 

  

i 

 

http://www.scratchjr.org/teach.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
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Tijdsduur 

 
 
 
 Een sessie mag niet langer maximum 35 minuten duren.  
 

 

 
Beschrijving  

 
 
In deze eerste les maak je de kinderen wegwijs in het programma. Je legt de verschillende 
elementen op het scherm uit en laat de kinderen kennismaken met de blokjes. Op het 
einde van de les laat je de kinderen vrij experimenteren met het programma.  
 

 
Materiaal  

 
 Tablets  
 Internetverbinding 
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 Uitleg van het programma

 
 

 
Tablet  
Bijlage 1  
 
 
5 minuten 
 
 
Print bijlage 1 op groot formaat af of projecteer het.  
Maak een voorbeeld programma op jouw tablet om aan de klas te tonen.  

 
Toon je zelf gemaakt voorbeeld of het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=-SjuiawRMU4&feature=youtu.be 
 
Wat vonden jullie ervan?  
 
Ik heb dit gemaakt. Jullie gaan straks aan de slag met dit programma op de tablet. Om het 
programma te openen druk je op het katje. Dan zie je het volgende.  
 
Toon bijlage 1.  
 
Uitleg bij de verschillende onderdelen 
1. Om je project op te slaan of te verlaten druk je op deze knop.  
2. Hier zie je jouw resultaat. Je kan je personage verslepen door er lang op te drukken en te slepen.  
3. Druk hierop om het volledige scherm te gebruiken. 
5. Als je hierop drukt, kan je een achtergrond kiezen. Hier hebben ze gekozen voor de boerderij. 
6. Als je hierop drukt, kan je iets schrijven.  
7. Heb je je programma uitgevoerd, dan kan je op deze knop drukken om de personages terug naar 
de startpositie te laten springen.  
8. Als je op de vlag drukt, dan beginnen alle programma’s met een groene vlag.  
9. Hier kan je een nieuwe pagina mee toevoegen.  
11. Heb je een foutje gemaakt? Geen probleem, druk hierop en je maakt je fout ongedaan.  
12. Met de blokjes kan je je personages van alles laten doen.  
13. Je moet de blokjes in deze zone plakken.  
14. Hier neem je de blokjes uit.  
15. We hebben verschillende soorten blokjes:  
Met de gele bepaal je wanneer iets moet gebeuren. De blauwe blokjes laten je een personage 
bewegen. Met de paarse kan je een personage laten veranderen. De groene zijn voor geluiden, de 
oranje moeten steeds over de andere blokjes en de rode moeten altijd op het einde staan.  

1 

https://www.youtube.com/watch?v=-SjuiawRMU4&feature=youtu.be
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16. Door op de plus te drukken kan je een personage toevoegen.  
 

 
Op de volgende pagina vind je uitlegfilmpjes: 
http://www.scratchjr.org/learn.html# 

 
Bekijk de filmpjes zeker eens zelf voor je aan de slag gaat. Je kan ze eventueel 
ook aan de kinderen laten zien, maar aangezien ze Engels spreken, zal je zelf 
uitleg moeten geven. 

 

 Opdrachten met de blokjes

 
 

 
 Tablet  
 
 
 
15 minuten 
 
 
Installeer op voorhand op elke tablet ‘Scratch Junior’, zo bespaar je tijd.  
Deel de tablets uit.  

 
Wie een tablet heeft, mag op het katje drukken.  
Ik geef opdrachten jullie voeren ze uit.  
 
De kinderen krijgen een minuut per opdracht. Daarna overloop je de oplossing. Toon de kinderen 
dat ze altijd op knop 7 moeten drukken om hun personage terug op de beginplaats te zetten.  
 
Opdrachten 
Zet het katje links onder je scherm.  
Laat het katje een stap vooruit gaan.  

 
Laat het katje 10 stappen vooruit gaan.  

 
Laat het katje 10 stappen vooruit gaan en dan springen.  

 
 

2 
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Laat het katje daarna verdwijnen en verschijnen. 

 
 
Herhaal alles 4 keer. 

 
Ik wil dat alles begint als ik op de groene vlag druk. 

 
 

 
Maak er een spel van. Wie kan zijn kat als eerste de opdrachten laten uitvoeren?  
 
Je kan eventueel nog andere opdrachten laten uitvoeren.  
 
 

 

 Experimenteren met scratch

 
 

 
 Tablet  
 
 
 
10 minuten 
 

 
Laat de kinderen vrij experimenteren. Moedig ze aan om alle blokken eens te verkennen. Daag ze 
uit door richtvragen te stellen.  
 
Richtvragen 
Kan jij de kat iets laten zeggen?  
Kan jij de kat laten lopen zonder ooit te stoppen?  
Kan jij de kat sneller laten lopen?  
Kan jij de kat in een cirkel laten lopen?  
Kan jij een ander personage toevoegen?  

3 
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Toon leuke vondsten klassikaal. Laat de maker zelf verwoorden hoe hij of zij het 
gemaakt heeft.  

 

 

 

 Bespreking

 
 

 
  
2 minuten 
 

 
Bespreek kort met de kinderen hoe alles verlopen is.  
 
Richtvragen 
Wat maakte je?  
Wat vind je leuk?  
Wat vind je moeilijk?  
 

 
Sla deze fase niet over. De voorstelling en bespreking zijn belangrijke element 
bij deze lessen. Kinderen leren van elkaar. Ze zien leuke ideeën voor volgende 
lessen. 
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Prent 
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