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NAAM:    ____________________________________________________

Wat weet je al over creatief computeren & Scratch? Wat wil je nog weten? Deze activiteit is
een kans om na te denken over wat je al weet & goed kan (WETEN) en je kunt vastleggen
over welke onderwerpen je nog meer wilt leren (WILLEN). Gebruik verschillende bronnen om
te onderzoeken wat je wilt weten en deel dan wat je gevonden hebt (LEREN).

TIPS & TRICKS

WAT weet ik al?
Reflecteer over je ontwerpervaringen tot nu toe, schrijf op wat je al weet over Scratch en creatief computeren.

Wat wil ik nog weten?
Maak een lijst, gebaseerd op je persoonlijke interesses, van dingen waarover je nog meer wilt leren of die je wilt ontdekken.

Verzamel materialen en bronnen van de dingen die je hierboven deelde en deel dan wat je gevonden hebt.

WETEN / 
WILLEN / 
LEREN

Wat heb ik geleerd?



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Wat weet je?

+Wat wil je weten?

+Wat heb je geleerd?

+Wat was jouw strategie om de informatie te vinden die je zocht?

NAAM: 

UNIT 5 REFLECTIE

WETEN / 
WILLEN/ LEREN 
REFLECTIES





GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Waarom heb je dit project gekozen om aan te werken?

+Wat zou je doen mocht je meer tijd hebben?

NAAM: DE TWEEDE 
RONDE
REFLECTIES

UNIT 5 REFLECTIE



VIDEO WAARNEMEN
HOE KUN JE JE WEBCAM IN JE SCRATCH-
PROJECTEN GEBRUIKEN?

Wist je dat je je projecten interactief kunt
maken met een webcam? Verken dit
geavanceerde Scratchconcept door een
project te creëren dat van videowaarneming
gebruik maakt.

START HIER

q Open een bestaand project of start een nieuw
project om videowaarneming toe te voegen.

q Bekijk de blokken voor videowaarneming in de 
Waarnemen-categorie.

q Experimenteer met ‘zet video aan’, ‘video… op…’ 
en ‘maak videodoorzichtigheid’ om je webcam in je 
project te gebruiken.

q Check of je webcam aangesloten is! Test hem met het ‘zet video aan’-blok.
q Het is geen probleem als je even vast zit! Ontdek enkele van de andere

projecten in de Video Sensing studio om te kijken hoe zij videoblokken
gebruiken of gebruik het venster met tips om meer te leren over 
videowaarneming.

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?

+ Voeg je project toe aan de Advanced Concepts 
studio: http://scratch.mit.edu/studios/221311

+ Voeg videowaarneming toe aan één van je oude
projecten!

+ Help een groepslid!
+ Remix een project in de Video Sensing studio.



START HIER

q Open een bestaand Scratch-project of start een
nieuw project om met klonen te experimenteren.

q Bekijk de kloonblokken in de ‘Besturen’-categorie.
q Experimenteer met de blokken om klonen van je 

sprite  te maken. Bepaal de gedragingen van de 
klonen.

q Als je je kloon niet kunt zien, controleer dan of je originele sprite de kloon
niet bedekt omdat hij op dezelfde plaats staat! Programmeer je originele
sprite om te bewegen of om naar een andere plaats te gaan.

q Zit je vast? Geen probleem! Bekijk enkele andere projecten in de Cloning 
Studio om te zien hoe zij klonen gebruiken of gebruik het venster met tips 
om meer over klonen te leren.

+ Voeg je project toe aan de Cloning studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/201437

+ Voeg klonen toe aan één van je vorige projecten!
+ Help een groepslid!
+ Remix een project in de Cloning studio.

KLONEN
HOE KUN JE KLONEN IN JE SCRATCH-
PROJECTEN?

Klonen is een eenvoudige manier om
meerdere versies van een sprite te creëren.
Je kunt klonen gebruiken om veel objecten
te maken en om coole effecten te creëren.

Ontdek dit geavanceerd Scratch-concept door
een project te creëren waarin je klonen
gebruikt.

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?





GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Welke geavanceerde concepten heb je verkend?

+Hoe heb je meer geleerd over de concepten?

NAAM: GEAVANCEERDE 
CONCEPTEN
REFLECTIES

UNIT 5 REFLECTIE





GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Welke hardware of extensie heb je verkend? 

+Hoe nam je het digitale en fysieke in elkaar op?

+Wat was moeilijk?

+Wat was verrassend?

NAAM: HARDWARE & 
EXTENSIES
REFLECTIES

UNIT 5 REFLECTIE



NAAM:    _________________________________________________

Hoe kun je anderen helpen om meer te leren over Scratch en creatief computeren? Ontwerp
een activiteit die anderen hiermee helpt. Het kan een activiteit zonder computer zijn (zoals in 
‘Wezens maken’), een projectidee (zoals ‘Bouw een band’) of een uitdaging (zoals ‘Debug 
it’). Je kunt zelfs een nieuwe activiteit bedenken. Brainstorm met behulp van ondestaande
vraagjes en gebruik dan de planner om je activiteit concreet te maken. 

TIPS & TRICKS

VOOR WIE IS DIT?
Wie is je publiek? Wie wil je helpen om meer te ontdekken over Scratch en creatief computeren?

WAT GAAN ZE LEREN?
Wat zijn je leerdoelen? Wat hoop je dat mensen zullen leren van je activiteit?

WAT HEBBEN ZE NODIG?
Welke materialen hebben de deelnemers nodig? Zijn er nog andere benodigdheden die men nodig heeft om mee te kunnen doen?

MAAK EEN 
ACTIVITEIT



+

+

+

(TIPS) 

q Wat gaan de deelnemers leren? Hoe gaan ze dit doen?

q Hoe gaan de deelnemers hun werk delen met anderen?

q Hoe gaan de deelnemers nadenken over hun ontwerpen?

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

q

q

MATERIALEN

+

+

+

REFLECTIE

+

+

HET WERK NAKIJKEN

(INSTRUCTIES VOOR HET PROJECT) (2 PROJECTMATERIALEN- studio’s, blaadjes, etc.) 

(3 VRAGEN OM TE REFLECTEREN)

(2 MANIEREN OM TE CONTROLEREN OF HET WERK GEDAAN IS)

DOELEN
DOOR DEZE ACTIVITEIT TE DOEN, ZULLEN DE STUDENTEN:
+

+

(TITEL)

V O O R G E S T E L D E T I J D

__–__ M INUTEN

NOTITIES NOTITIES VOOR JEZELF

q

q

q

q

(2 LEERDOELEN)

MIJN ACTIVITEIT



START HIER

(INSTRUCTIES)
q

q

q

q

q

q

q

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?

+

+

+

(TITEL) 

(AFBEELDING)

(3 DINGEN OM TE DOEN WANNEER JE VAST ZIT) (3 DINGEN OM TE DOEN ALS JE TIJD OVER HEBT)

(AFBEELDINGEN MET INSTRUCTIES)

(OVERZICHT VAN HET PROJECT)

(OMSCHRIJVING)



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

NAAM: 

+Wat stel je je voor bij je activiteit?

+Wat hoop je dat mensen zullen leren van je activiteit?

+Welke uitdaging kunnen deelnemers ervaren bij je activiteit? Hoe kun je hen verder ondersteunen
met deze uitdagingen?

MAAK EEN 
ACTIVITEIT
REFLECTIES

UNIT 5 REFLECTIE



HET IS TIJD OM JE EIGEN DEBUG IT TE
MAKEN. WAT GA JIJ CREËREN?

In deze activiteit maak je je eigen Debug It!
Uitdaging die anderen kunnen onderzoeken,
oplossen en remixen.

q Denk na over de verschillende bugs die je zelf moest
oplossen. 

q Maak een lijst van mogelijke debug it uitdagingen. 
Het kan over een specifiek concept gaan, 
blokinteracties of een andere
programmeeruitdaging. 

q Bouw je eigen Debug It! programma.

START HIER

+ Voeg je eigen uitdaging toe aan de My Debug It! studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475637

+ Ruil van uitdaging met een groepslid en probeer elkaars bug te
vinden.

+ Help een groepslid.
+ Probeer andere programma’s te debuggen in de My Debug It! 

studio.

KLAAR?

q

q

q

q

q

PLAN VOOR MIJN DEBUG IT!

MIJN DEBUG IT!



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

NAAM: 

UNIT 5 REFLECTIE

MY DEBUG IT!
REFLECTIES

+Wat was het probleem?

+Waar kwam je inspiratie vandaan?

+Hoe stel je je voor dat anderen je uitdaging verkennen en oplossen?

+Hadden anderen oplossingen die je niet voorzien had? Wat was hun strategie?




