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Schoolopdracht Creative Master Scratch 

Programmeer je eigen online wenskaart in Scratch

  Scratch is een makkelijke en leuke manier om te leren programmeren. Via verschillende - op 
elkaar gestapelde - programmeerblokken geef je opdrachten aan de computer. Vervolgens  
test je ze; doet de computer wat jij wilt of moet je de code verbeteren.

 Volg deze stappen:

1   Ga naar www.scratch.mit.edu en maak je eigen profiel aan.

2   Scroll naar het einde van de pagina en pas de taal aan naar Nederlands.

  Hier zie je alvast een beknopte Scratch-wegwijzer die je kunt raadplegen als je even niet  
weet waar je een bepaalde actie kunt vinden. 
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 Naam:   

Voordat je gaat beginnen geven we je graag eerst een korte uitleg. dit

Dit is het programmeer scherm, hier 
sleep je de blokken die je wilt gebruiken 
naar toe

Hier vind je de Sprites, je 
avatars

Dit is het 
voorbeeld 
scherm

Dit is de Stage, 
hier vind je de 
achtergronden 
of Backdrops

Hier vind je de 
programmeer 
blokken

       Menu

Dit is het 
voorbeeld 
scherm

Dit is het speelveld,
hier vind je de 
achtergronden  
of Backdrops

Hier vind je de Sprites,  
je karakters

Dit is het programmeer scherm, hier sleep  
je de blokken die je wilt gebruiken naar toe

Hier vind je de  
programmeer  
blokken

Menu



2

www.online-masters.nl

3   Klik nu op Maak in de blauwe balk bovenaan en bekijk de korte tutorial.

  Let op! Op het scherm zie je bij Sprite de poes al ingesteld staan als standaard karakter. Als je de 
poes niet wilt gebruiken, verwijder je ‘m met een klik op de prullenbak.

4  Klik nu eerst bij Speelveld op het blauwe icoontje om een achtergrond voor je wenskaart te kiezen.

Tip: Als je je keuze wilt verwijderen, klik dan op een ander speelveld.

5  Klik dan linksboven op het tabblad Achtergronden en schrijf een wens met de teksttool. 

 Maak je wens zo persoonlijk mogelijk door de kleur en het lettertype aan te passen.

6   Klik daarna bij Sprite op het blauwe icoontje om een karakter voor je wenskaart te kiezen.

Tip: Als je je keuze wilt verwijderen, klik dan op het prullenbakje.
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  Bij de volgende stap ga je dit karakter programmeren. Maar doe om te oefenen eerst  
even deze opdracht.

7  Kies bij Sprite de poes en klik linksboven op de het tabblad Code.  
Zoek deze blokken bij elkaar en sleep ze naar het programmeerveld. 

 Klik rechtsboven in het Voorbeeldscherm op de poes om de code te testen.

  Sleep de blokken nu weer terug naar het tabblad Code om ze te verwijderen en verwijder  
de poes bij Sprite als je deze niet wilt gebruiken. 

Vraag: Wat wil je dat jouw karakter gaat doen?

 

 

 

 

 

8  Klik op jouw karakter bij Sprite en klik linksboven op de het tabblad Code. Kies de juiste blokken  
en sleep ze naar het programmeerveld.

Leuk! Soms kun je het uiterlijk van een karakter met de codeblokken veranderen. Bekijk dus altijd  
eerst welke verschillende ‘uiterlijken’ het door jou gekozen karakter heeft. 
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9  Kies om te oefenen met het aanpassen van het ‘uiterlijk’ van een 
karakter bij Sprite even de taart en klik daarna linksboven op het 
tabblad Uiterlijken. Zoek deze blokken bij elkaar en sleep ze naar  
het programmeerveld.

  Klik rechtsboven in het Voorbeeldscherm eerst op de groene vlag en daarna op de taart om de  
code te testen. 

Vraag: Zie je dat het uiterlijk van de taart verandert?

  Sleep de blokken nu weer terug naar het tabblad Code om ze te verwijderen en verwijder de taart  
bij Sprite als je deze niet wilt gebruiken.

10  Ga naar Sprite en kies jouw karakter. Klik dan linksboven op het tabblad Uiterlijken om te kijken 
of dit karakter meerdere uiterlijken heeft. Ga daarna naar het tabblad Code en programmeer je 
karakter.

Leuk! Je kunt zo veel karakters toevoegen én programmeren als je zelf wilt.

11  Maak je wenskaart helemaal af.

12  Klik als je alle onderdelen hebt geprogrammeerd op de oranje button Delen.

13  Geef je kaart een titel en leg bij Instructies uit waar de ontvanger op moet klikken om de 
geprogrammeerde onderdelen te kunnen zien; bijvoorbeeld klik op de groene vlag of op het karakter. 
En natuurlijk schrijf je ook een persoonlijk bericht bij Opmerkingen en credits.

14  Klik nu rechts onderin op de blauwe button Kopieer link en deel deze met de gelukkige ontvanger.


