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Schoolopdracht creative master programmeren
Naam:

Programmeren in Hedy
Deze programmeer-opdracht bestaat uit 7 levels. In ieder level leer je een stukje codetaal.
Hiermee ga je jouw eigen Steen, schaar, papier-spel programmeren.
Het is helemaal niet erg als je nog geen ervaring hebt met programmeren. Hedy leert het je,
stap voor stap. En elk nieuw level herhaalt steeds de eerder geleerde codes en biedt daarna
weer nieuwe codetaal aan.
Dat is belangrijk, zo leer je de codes snel uit je hoofd.

Volg deze stappen en programmeer je eigen spel:
1.

Bekijk bij ieder level steeds eerst de uitlegvideo.

2.

Maak dan de oefenopdrachten door de uitleg te lezen en daarna op de ‘Probeer dit’-knop te
klikken. Hierdoor wordt de oefencode in het linker (zwarte) programmeerveld getoond.

3.

Klik nu op de ‘Voer code uit’-knop. In het rechter veld zie je de ‘vertaling’ van de code
verschijnen.

4.

Natuurlijk kunnen je zelf de codes iets aanpassen. Probeer het maar eens uit. Vul je eigen
naam in, of bedenk een andere vraag, natuurlijk met antwoord. Kun je ook andere
toepassingen voor de aangeboden code bedenken?
Let op: vergeet ook bij het uitproberen niet op de ‘Voer code uit’-knop te klikken.

5.

Na de oefenopdrachten ga je in elk level aan de slag met het programmeren van een stukje
Steen, schaar, papier-code. Aan het einde van level 7 is je hele spel af.
Veel plezier en succes!
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thuisopdracht creative master PROGRAMMEREN
Ga naar online-masters.nl, kies de module Creative Master en laat je ouders/verzorgers de les Programmeren
zien. Welke opdracht kiezen zij: een spel programmeren met Hedy of een verhaal met Python?

Spel in Hedy
Kunnen jullie, als jullie alle levels van Hedy hebben doorlopen, met de aangeboden codes ook nog een
ander spel bedenken om te programmeren?

Verhaal in Python
Vul eerst de lijstjes hieronder in. Noem per categorie minimaal drie voorbeelden en schrijf ze op.
Volg nu samen de stappen van de les.
Kunnen jullie er een grappig verhaal van maken?
Personen

Landen

Hobby’s

Gerechten

Plekken
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schoolopdracht creative master verhalen vertellen
Naam:

Maak een verhalenserie in vijf foto’s
1. Begin met het maken van een opzet. Zet op papier welk verhaal je wil
vertellen in een paar korte punten, zodat je voor jezelf duidelijk hebt wat je
ongeveer wil vertellen.
2. Schrijf de ideeën voor de vijf foto’s op. Doe dat niet heel uitgebreid, want er
moet nog genoeg ruimte zijn voor spontane acties als je de foto’s maakt.
3. Maak de vijf foto’s en verzin bijschriften.
4. Zet de serie op Instagram, Snapchat of print de foto’s uit en plak ze op het
werk-blad. Let op: bedenk eerst of je de serie wel echt online wil delen.
5. Presenteer je serie aan de klas.

Na het maken van je serie
1. Is de serie geworden zoals je had bedoeld?

2. Is het echt een serie?

3. Is het origineel?

4. Zou jij de maker gaan ‘volgen’?
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Thuisopdracht Creative master verhalen vertellen
Je weet nu hoe je een goed verhaal vertelt. Kun je ook ontdekken waarom
bepaalde video’s veel gedeeld worden? Laat je ouders thuis een video zien
die deze week heel veel gedeeld is.

Welke video is het?

Waarom denk je dat deze video zo populair is?
Tip: denk aan originaliteit, interactie met volgers, grappig verhaal.

Welke video hebben je ouders deze week gezien?

Waarom denken zij dat deze video zo populair is?

Waarin verschillen de video’s? Of hebben ze juist veel overeenkomsten?

Hebben de video’s ook overeenkomsten? Welke?
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schoolopdracht Creative master vloggen
Naam:

Je eigen vlog
Lees eerst het stappenplan door en ga daarna aan de slag.

1.

	Bedenk een onderwerp

2.

	Geef een creatieve draai aan je onderwerp

3.

	Maak een script

4.

	Verzamel alles wat je nodig hebt

5.

	Denk na over je achtergrond

Ga op zoek naar een nieuwsbericht dat je aanspreekt
en waarmee je iets kunt.

Maak er bijvoorbeeld een sketch of parodie van.

Schrijf op wat je zegt en wat je doet

Denk aan props en je (verkleed)kleren.

Neem je je vlog binnen of buiten op?
Wat zie je op de achtergrond?
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6.

	Verdeel de taken

7.

	Houd je vlog kort en krachtig

8.

	Monteer je filmpje

Wie speelt er mee in de vlog? Heb je een cameraman/vrouw
of zet je de camera op een statief/selfiestick?

3 minuten is meer dan genoeg, korter mag ook.

Gebruik de beste scènes en schrap wat overbodig is.

Klaar?

Deel het eindresultaat met de klas!
Tip: met de gratis app Adobe Premiere Clip kun je ilmpjes opnemen en
bewerken.
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Thuisopdracht Creative master vloggen
Wie is jouw favoriete vlogger en waarom? Zet het op papier en deel het met je ouders.
Wat vinden zij van de vlogs?

vlogpaspoort
Naam favoriete vlogger:
Vlognaam:
De vlogs gaan over:

Ik vind deze vlogger goed omdat:

Leukste vlog:

Bekijk de leukste vlog van jouw favoriete vlogger samen met je ouders.
Wat vinden je ouders van de vlog?

Waarom vinden ze dat?

Begrijp je hun standpunt? Leg uit waarom wel/niet?
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schoolopdracht Creative master design
Naam:

je eigen stop-motion VIDEO
Lees het stappenplan en ga daarna samen aan de slag.
1. Bedenk een kort verhaal.
Met dit verhaal en het design (het ontwerp van de gebruikte materialen)
wil je een gevoel overbrengen.
2. Maak een storyboard. Bedenk hoe de scène eruit zal gaan zien.
3. Verzamel alles wat je nodig hebt. Denk aan de beeldelementen en aan de
materialen om mee te filmen: een camera, statief en lampen. Kun je iets
laten gebeuren wat in het echt niet kan? Iets grappigs of iets spannends...
4. Installeer de camera. Let op dat je precies alles in beeld brengt wat jij wilt
laten zien. Zorg voor een neutrale achtergrond, zodat alle aandacht gaat
naar de beeldelementen.
5. Verdeel de taken. Als je met z’n tweeën werkt, maakt één persoon de foto’s
en de andere verschuift de beeldelementen. Als je met z’n drieën
samenwerkt, houdt de derde persoon in de gaten of er niets verschuift dat
niet mag verschuiven.
6. Maak de foto’s. Check tussendoor of het eruitziet zoals jij het in je hoofd
hebt.
7. Verschuif de beeldelementen met heel kleine stappen. Hoe kleiner de
stappen, hoe leuker de animatie wordt.
8. Zet alle foto’s achter elkaar. Ben je tevreden over het resultaat?
9. Sla op en deel je stopmotion-video met de klas.
Tip: gebruik de app iMotion of PicPac.
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schoolopdracht Creative master Virtual reality
Naam:

Jouw VR-Storyboard
Ga aan de slag met je eigen storyboard. Teken een schoolsituatie die jij in VR met je
omgeving zou willen delen. Teken je verhaal in zes verschillende scènes. Omschrijf bij
iedere scène wat je van voor, achter, links, rechts, van boven en van onder ziet en wat
de kijker beleeft.
Tip: maak van elke scène ook een 360 graden foto. Zo kun je meteen checken of het er goed uitziet.

Voor

Achter

LINKS

RECHTS
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LINKS

RECHTS

ook leuk voor thuis!
Leer je ouders hoe ze een 360 graden foto kunnen maken. Leuk voor de volgende
vakantie! Ter inspiratie kun je op storyspheres.com 360 graden foto’s van anderen
bekijken en (na het checken van de voorwaarden) ook je eigen (vakantie)foto’s delen.
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Schoolopdracht Creative Master Robotica
naam:

Ontwerp een katapult-robot
Volg de stappen op dit werkblad en werk met elkaar een idee uit voor een prototype van een robot die echt
propjes of vliegtuigjes kan wegschieten.

stap 1
Doe eerst de nodige inspiratie op. Kijk op internet welke katapulten en afschietsystemen er zijn.
Zoek bijvoorbeeld op ‘katapult maken’ en ontdek ook welke constructies ze in de middeleeuwen
gebruikten om stenen over kasteelmuren te werpen. Ga met elkaar in gesprek welke voorbeelden jullie het meest aanspreekt en welke jullie kunnen nabouwen met simpele materialen.

stap 2
Het ontwerpen van katapult-robot begint met een goed idee. Misschien hebben jullie op internet
goede voorbeelden gezien waarmee jullie verder kunnen. In deze fase is het belangrijk dat jullie
allemaal ideeën inbrengen voor het prototype. Denk vooral na over het afvuurmechanisme.
Hoe zorg je ervoor dat het wegschieten van een propje of vliegtuigje gaat werken? Het is handig
als één persoon alle ideeën opschrijft. Dat kan hieronder.

Ideeën voor een katapult-robot:

Als er veel goede plannen op papier staan, bedenk dan welke jullie willen gaan uitwerken.

Schoolopdracht Creative Master Robotica
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stap 3
Bekijk de materialen die beschikbaar zijn om het prototype mee te bouwen. Team Rembrandts
werkt in deze fase met tape, karton, elastiek, papier, satéprikkers, splitpennen, lijm en hout.
Verzamel de materialen die jullie willen gebruiken. Denk na over het materiaal van de robot zelf,
maar ook over de technieken die je wilt gebruiken om onderdelen aan elkaar vast te maken.
Je moet zorgen voor stevige verbindingen.

stap 4
Maak een grove schets die kan dienen als bouwtekening. Besteed aandacht aan hoe je de
onderdelen aan elkaar gaat maken. De tekening hoeft niet heel precies op maat te zijn, maar
het is wel handig om de maten van alle onderdelen op te schrijven. Zo weet je straks precies
hoe groot je de onderdelen moet zagen of knippen.

stap 5
Verdeel de taken: wie maakt wat? Ga dan aan de slag. Team Rembrandts houdt het simpel bij
een eerste prototype. Werk bijvoorbeeld met drie of vier stukken karton als basis. Een eerste
versie van een prototype is vooral om te kijken of je idee werkt.

stap 6
Is het prototype klaar? Werkt alles zoals jullie dat vooraf hebben bedacht? Kijk ook even naar
wat je klasgenoten hebben gemaakt. Hoe hebben zij het aangepakt? Leer van elkaar, want zo
ontdek je welke technieken goed werken en waar je nog kunt verbeteren.

stap 7
Kijk kritisch naar je prototype en bespreek wat jullie nog kunnen verbeteren. Met name het
afstellen van het afvuurmechanisme vraagt waarschijnlijk wat aandacht. Bedenk ook of je
het juiste materiaal voor alle onderdelen hebt gebruikt.

stap 8
Schieten maar! Als het prototype klaar is, kunnen jullie propjes of vliegtuigjes gaan afvuren.
Het is leuk om hier een klassenwedstrijd van te maken. Welk prototype kan het verst schieten?
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Thuisopdracht Creative Master Robotica
Dit werkblad hoort bij de module Creative Master van Online Masters. In dit gratis online lesprogramma
nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Kijk voor meer informatie op
www.online-masters.nl.

Robots in huis
Jij hebt je verdiept in Robotica. Ontdek wat je ouders/verzorgers weten over dit onderwerp en vul de
vragen samen in.

vragen:

1.

Wat is een robot?

2.

Hebben wij robots in huis? Welke?

3.

Wat voor robot lijkt jou handig om te hebben?

4.

De Masters van Team Rembrandts denken dat er in de toekomst nog veel meer robots om
ons heen zullen zijn. In de klas, op het sportveld en in het openbaar vervoer. De Technische
Universiteit in Delft is zelfs bezig om een voetbalteam van robots te ontwerpen die beter zijn
dan echte voetbalspelers. Kunnen jullie voorspelen wat voor robots we later nog meer zullen zien?
In het klaslokaal:
Op het sportveld:
In het openbaar vervoer:
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Opdracht:
Bedenk samen de instructies voor een robot die (een deel) van het ontbijt klaar maakt.
Let op: Je hebt twee handen, die hebben natuurlijk aparte instructies nodig. Geef dit aan met R: en L:

✓

Klaar? Eén van jullie leest de stappen voor. De ander voert ze uit.

✓

Is jouw ontbijtje goed gemaakt?

						Ja

Goed bezig, eet smakelijk!

						Nee

Waar gaat het mis? Pas die stap(pen) aan.

