
Hoe start ik met SCRATCH 
——————————————————————- 
SCRATCH is een programmeer platform waarmee je filmpjes en 
spellen kan ontwerpen. 

Om te starten surf je naar: 

scratch.mit.edu 

Je hoeft niet in te loggen en je kan eigenlijk meteen aan de slag 
maar voor de beste ervaring maak je best een account. Doe dit 
samen met je ouders. Vanaf dan ligt de scratch-wereld voor je 
open. 

Vergeet vooral ook niet om de TAAL op NEDERLANDS te zetten. 
Dit doe je onderaan de pagina. 
 

De beste manier om met scratch te beginnen is door de ideeën te 
bekijken. Zo heb je al een beeld van wat mogelijk is. De filmpjes 
om deze ideeën te programmeren zijn wel nog steeds in het Engels. 

Eén van deze ideeën: het “pong-spel” heb ik voor jullie vertaald en 
kan je terugvinden op de thuiswerk-pagina van de giraffenklas. 

http://scratch.mit.edu


Even en woordje uitleg: 
 

1: Hier vind je alle programmeer-blokken terug. 
2: Dit zijn de verschillende soorten blokken, ze hebben allemaal een 
specifieke kleur. Als je een stappenplan wil volgen, kijk dan altijd 
goed naar de kleur van het blok. Blokken hebben ook een vorm, die 
is ook heel belangrijk. Je kan een ronde blok niet in een 
rechthoekig vak plaatsen.  
3. Dit is de plek waar je één of meerdere programma’s voor je 
figuur schrijft. 
4. Hier krijg je het resultaat van je programma te zien. Alle figuren 
of sprites komen hier samen. 
5. Hier kan je nieuwe figuren of sprites verzamelen, verwijderen en 
selecteren. 
6. Via deze knop kan je achtergronden aanpassen. 
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Belangrijk! 

Scratch kan je enkel leren door HEEL veel te proberen, te mislukken 
en opnieuw te beginnen. Durf andere dingen uit, leer van anderen, 
bekijk filmpjes,…. 

Via de ideeën en ontdek knop bovenaan je scherm kan je heel veel 
dingen leren en ontdekken. 

Blijf volhouden en geef niet te snel op. Zo bereik je heel leuke 
resultaten. 

Veel plezier! 


