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MODULE SCRATCHJR 

Details - lets you name your maps and add a description.  You can put anything you 
want in the description or leave it blank.  If you write something you can use 3 dashes 
“---” to add a new page to your help or startup description.  You can also set a 
maximum number of cards after which the player will be prevented from adding more 
cards to add further challenge to the level.

New - erases your current map and lets you make a completely new one.  It will ask you 
to give it a name when you save.

Clear - clears the current map and sets everything to grass tiles.

Advanced Techniques when Creating a Map

Multiple Cards for Help - Use “---” to break up your help or description to more than 
one card and have multiple pages.

Change Character Start Direction - Tap on the same square that you placed Cato and 
he will turn.  Use this to change which way he is facing on start!

Settings
Use this screen to disable the music or sound effects or change their volume.
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Welkom bij Scratch 
Scratch is een programmeertaal, een manier dus om een programma te 
schrijven. We beginnen met Scratch Jr. 

ScratchJr ziet er mooi uit en is helemaal niet moeilijk. 
ScratchJr heeft een aantal gemakkelijke commando’s waarmee je zo een 
programma schrijft. 
 
Kijk maar: 

  Hier begint een programma mee. 
  Het zegt: begin als je de groene vlag aanraakt 
 

    
een paar voorbeelden van “beweeg” 
commando’s. In het witte vakje zet je het 
aantal stappen. 
       

maak kleiner 
 

maak een geluid 

even wachten …… 
 

een herhaling (een loop), in het witte 
vakje zet je hoevaak er moet worden 
herhaald. 

het einde van een programma 

Gemakkelijk he? 
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Opdracht 1 
1.1. Kijk dit is de hoofdpersoon met een klein programma. 

Wat gebeurt er denk je? 

Antwoord: ……………………………………………………………………… 

1.2. Maar je kunt ook een bal programmeren: 

Wat doet de bal, denk je ……. 

Antwoord: ……………………………………………………………………… 
 
1.3. of een auto: 

Wat doet de auto, denk je ……. 

Antwoord: ……………………………………………………………………… 
 

De persoon of het figuur dat het script (zo 
heet een programma in Scratch) uitvoert 
heet een sprite. 
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Dit is het programmeerscherm van Scratch: 

We gaan niet alles tegelijk leren. Eerst deze maar ….. 

1. OPSLAAN: Bewaar je project en ga terug naar de HOME-pagina 
2. SPEELVELD: hier gebeurt het allemaal 
3. PRESENTATIE: hiermee wordt het SPEELVELD groot 
4. RASTER: maakt blokjes op het speelveld 
5. ACHTERGROND: kies hier een achtergrond 
16. SPRITES: hier staan de figuren van je programma (sprites) 

!
!
Vertaald!door!Cobie!van!de!Ven!info@digi2lab.org!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1"Vertaald!door!Cobie!van!de!Ven!info@digi2lab.org!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1"
!!!!

PROGRAMMEERSCHERM  
 

 
!
1) Opslaan:!!Bewaar(je(project(en(ga(naar(de(Home(pagina.((

(
2) Speelveld:!!Hier(vindt(de(actie(in(het(project(plaats.((

Hier(kun(je(ook(een(sprite(wissen.(Houd(vast(en(tik(op(het(rode(kruis.(
(

3) Presentatie!Modus:!Breid(het(speelveld(uit(naar(het(hele(scherm.((
(

4) Raster:!Zet(het(x@y(coördinaten(raster(aan(en(uit.((
(

5) Verander!de!achtergrond:!Kies(of(teken(een(achtergrondplaatje(voor(het(speelveld.(
((

6) Tekst!toevoegen:!Schrijf(titels(en(labels(op(het(speelveld.(
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15. COMMANDO-SOORTEN: kies hier je soort commando’s 
14. COMMANDO’S: kies hier de commando’s die je wil gebruiken 
12. PROGRAMMA: hier staan de commando’s (blokken) die samen een 
programma (script) vormen. 

NB: in Scratch-taal is:  
     blok = commando  
     script = programma 

Eerst maar eens een beetje oefenen. 
Begin nu ieder ScratchJr programma met 

Eindig nu ieder ScratchJr programma met 

Het ABC van programmeren  
zie ook: https://kinderenlerenprogrammeren.wordpress.com/2015/02/25/het-abc-van-programmeren/  

BUG:    een fout in een programma  

CONDITION  (of CONDITIE) is een voorwaarde die TRUE (=waar) of FALSE 
    (=niet waar) kan zijn 
COMMANDO:  (in Scratch: een blok) is een opdracht die je geeft aan een  

    computer 

DEBUGGEN:  het halen van fouten uit een programma 
FUNCTION:   (=functie) is een klein programma IN een groot programma 
LOOP:    een herhaling in een programma 

 
PROGRAMMA:  (in Scratch: een script) is een aantal opdrachten die je geeft 
    aan een computer 

https://kinderenlerenprogrammeren.wordpress.com/2015/02/25/het-abc-van-programmeren/
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Opdracht 2 

2.1 De duiker 1 

Kies een achtergrond (5): 
 
Kies een sprite (16): 

 
Opdracht: laat de duiker zwemmen van links naar rechts 
Gebruik alleen deze 3 blokken: 

2.2 De duiker 2 

Opdracht A: Geef de duiker jouw gezicht 
Klik op het penceel naast de sprites (16) en op het fototoestel rechts 

Opdracht B: Plaats enkele vissen in het water en laat deze zwemmen 
Klik op de + bij de sprites (16)  
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Beschrijving van alle blokken 
 

 
 
GEBEURTENIS BLOKKEN 

 
Start op groene vlag 

Start het script wanneer op 
de groene vlag wordt getikt  

 
Start op aanraken 

Start het script wanneer de 
sprite wordt aangeraakt door 
een andere sprite. 

 
Zend bericht 

Zend een bericht in een 
bepaalde kleur. 

 

 
Start op tik 

Start het script wanneer je 
tikt op de sprite. 

 
Start op bericht 

Start het script wanneer het 
een bericht in een bepaalde 
kleur ontvangt. 

 

 
 
BEWEEG BLOKKEN 
 

Beweeg naar rechts 
Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
naar rechts. 

 
Beweeg naar omhoog 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omhoog. 

 
Draai rechts 

Draait de sprite een 
bepaalde hoeveelheid naar 
rechts. Typ 12 voor een hele 
draai. 

 
Spring 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omhoog en dan weer naar 
beneden. 

 

 
Beweeg naar links 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
naar links. 

 
Beweeg naar omlaag 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omlaag. 

 
Draai links 

Draait de sprite een 
bepaalde hoeveelheid naar 
links. Typ 12 voor een hele 
draai. 

 
Ga naar start 

Zet de sprite terug naar 
start. (Voor een nieuw 
startpunt sleep je de sprite 
naar de gewenste plek). 
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Opdracht 3 

3.1 De kikker 1 

Kies een achtergrond (5): 

Kies een sprite (16): 

 

Opdracht: laat de kikker springen van links naar rechts 
Gebruik alleen deze blokken: 
 

en zet de sprong van de kikker in een loop (herhaling) 

3.2 De kikker 
Zet nog meer sprites in het speelveld en laat deze bewegen 
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UITERLIJK BLOKKEN 
 
Zeg 

Geeft een bepaalde tekst in 
een spreekballon boven de 
sprite. 

 
Krimp 

 Maakt de sprite kleiner.  
 
 
Verberg 

Verbergt de sprite langzaam 
naar onzichtbaar.  

 

 
Groei 

Maakt de sprite groter. 
 

 
 

Reset grootte 
Geeft de sprite de 
oorspronkelijke grootte. 

 
Show 

Toont de sprite langzaam 
naar helemaal zichtbaar. 

 
 
 
GELUID BLOKKEN 
 

Pop 
Speelt een "Pop" geluid 

 

 
Speel opgenomen geluid 

Speelt een geluid dat 
opgenomen is door de        
gebruiker. 

 
 
 
CONTROLE BLOKKEN 

 
Wacht 

Pauzeert het script een 
bepaalde tijd (in tienden van 
secondes). 

 
Maak snelheid 

Verandert de snelheid 
waarmee bepaalde blokken 
worden uitgevoerd 

 
Stop 

Stopt de scripts van alle 
sprites. 

 
 
Herhaal 

Voert de ingesloten 
blokken een bepaald 
aantal keren uit. 

 
 
 
EIND BLOKKEN 

 
Eind 

Geeft het einde van het 
script aan (maar beïnvloedt 
het script niet). 

 
Ga naar pagina 

Gaat naar een bepaalde 
pagina van het project. 

 

 
Herhaal  

Herhaalt het script 
voortdurend. 

 
 
 

"
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Opdracht 4 

4.1 De raket 1 

Kies een achtergrond (5): 

Kies een sprite (16): 

 
Opdracht: verander eerst de sprite (raket) in het Edit-scherm,  (het penceel 
naast de sprite) zodat deze schuin staat. 

Zet dan de raket linksonder en laat deze vliegen naar rechtsboven 

4.2 De raket 2 
Zet meer planeten in het speelveld en laat deze bewegen. 
Zet bijvoorbeeld de aarde in het speelveld en laat deze langzaam draaien. 

 



ROBOBOEK 
ScratchJr

���  / ���9 11

�  
 
Opdracht 5 

5.1 In de klas 1 
 
Kies een achtergrond 
(5): 

Kies een sprite 
(16): 
en geef deze je 
eigen gezicht 

Kies nog een sprite (16) als meester 

Opdracht: Zet jezelf op een tafel neer (en springen) en meester 
die naar je toeloopt. Laat meester (in een tekstballon) zeggen: 

“Niet op de tafel springen”. 

5.2 In de klas 2 
Plaats nog enkele leerlingen in de klas en geef hen een gezicht. 
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Debugging in ScratchJr 
Soms zit er een fout in een script (=programma) of functie. 
Dat kan in een eigen programma zijn, maar ook in dat van een ander. 
Hieronder zie je 3 programma’s staan met een bug (=fout) erin. 
Haal de fout uit het programma. 

Kun je het direct zien?  
Of moet je het programma even in ScratchJr zetten? 

Opdracht 1: 
De aarde blijft langzaam 
draaien. 

Waar zit de BUG? 

 

Opdracht 2: 
De jongen springt op het bed 

Waar zit de BUG? 
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Opdracht 3: 
De krab loopt voorzichtig (2 
stapjes vooruit, 1 stapje 
achteruit) naar de surfplank. 

Waar zit de BUG? 

Tenslotte, 
met ScratchJr kun je leuk oefenen, en al best leuke eenvoudige spellen 
maken. Wil je wat meer? Meer commando’s bijvoorbeeld? 
Kijk dan eens naar Scratch …. de grote broer (of zus) van ScratchJr. 

Veel succes …… 


