
 

 

Scratch 

Basics

OM TE BEGINNEN! 
Kaart 1 v/d 7 

Ik leer: Scratch 

Met deze Sushi kaarten ga je leren hoe je computer programma’s maakt in Scratch. Om dit 

te kunnen doen heb je eerst Scratch nodig! 

Je kunt het downloaden en installeren op je computer via de link dojo.soy/ 

downloadscratch, of je kunt op je webbrowser naar dojo.soy/usescratch gaan. Zodra je 

een van de twee hebt kan je naar de volgende stap 

Zodra je ingelogd bent op de site van Scratch, of je het op je computer opgestart hebt, zie 
je een scherm zoals hieronder. 

Dit scherm heeft een aantal onderdelen die handig zijn om te onthouden. Ze zijn allemaal 
hieronder aangegeven. 
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OM TE BEGINNEN! 

Kaart 1 v/d 7 

Ik leer: Scratch 

3 Nu gaan we uitleggen wat al deze onderdelen betekent. 

Het Speelveld 

Dit is waar jij je Scratch programma’s draait. Het bevat 

• Een of meer Achtergronden (plaatjes op de achtergrond van scherm) 

• Alle code blokken die er mee te maken hebben (dit leggen we nog uit) 

Sprites 

Elk object dat op het speelveld staat, wordt in Scratch een ‘Sprite’ genoemd. Een Sprite is: 

• Een plaatje op het scherm (het speelveld) 

• Alle alternatieve ‘kostuums’ (uiterlijken) 

die een Sprite heeft 

• Alle geluiden die bij een Sprite horen. 

• Alle code blokken die erbij horen. 

Code Blokken 

Code in Scratch bestaat uit blokken, die je als een soort lego kan gebruiken. Je kiest de 

blokken van de code blokken lijst en sleep ze in de Sprite Code Lijst, dan klik je ze samen. 

Er zijn 10 varianten van blokken, deze zijn kleuren gecodeerd. Je kan elke categorie van de 

lijst aan de top van de code blokken lijst. 

Tijd om te beginnen met programmeren! Ga terug naar Scratch en druk in de Sprite lijst 

op de kat. De kat is nu je huidige sprite, deze bewerk je nu. 

Ga naar de Gebeurtenissen categorie in de code blokken lijst en kies het blok “wanneer 

[vlag-symbool] wordt aangeklikt”. Vervolgens sleep je het blok in de Sprite Code Lijst. 
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Ga vervolgens naar Uiterlijk en kies & sleep het blok “zeg [Hallo!] [2] seconden” naar de 

Huidige Sprite lijst en klik het aan het vorige blok vast, zoals hieronder te zien is: 

Klik vervolgens op het groene 
vlaggetje boven het Speelveld en 
kijk wat er gebeurt!    

 

 

 

 

   
 

 

TOEVOEGEN EN WEGHALEN VAN CODE 
Kaart 2 v/d 7 

Ik leer: Scratch 

1 Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je eerste Scratch-programma geschreven! Nu is het tijd om 

wat meer te leren over het toevoegen en weghalen van code in Scratch. Code in Scratch is 

opgebouwd in blokken, die je aan elkaar plakt om een programma te vormen.  

De blokken hierboven komen uit de 

code blokken lijst, opgedeeld in verschillende           Categorieën  

categorieën.  Door op een categorie te klikken, 

kan je alle blokken zien die bij die categorie horen. 



 

 

Scratch 

Basics

Alle blokken die in de categorie horen,                                        

staan als een lijst bij elkaar. Je kunt op een blok            

klikken en het vervolgens slepen naar de                                                                                 

Sprite code lijst. 

Zodra de blok in de huidige Sprite paneel is kan je hem rondbewegen en aan andere 

blokken vast zetten. Als je wilt wat een blok doet kan je het dubbel klikken en het zal 

zichzelf uitvoeren! 

Normaal zou je willen dat een programma van zichzelf zal werken, waneer er iets gebeurd. 
Dit is waarom je programma moet starten met een block van de events categorie. De 
meesten zijn zoals deze: 

de blok verbonden aan dit 

blok will zal draaien zodra de 

groene vlag aan gedrukt is  

code blokken gaan van boven naar beneden, dus de 

orde waarin je je code blokken aan elkaar zit maakt 

uit. 

In dit voorbeeld zal de sprite “hallo!” zeggen voor dat 

het meow zegt. 

ADDING & REMOVING CODE 
Card 2 of 7 

I’m Learning: Scratch 

4 Verwijderen of deleten van een code blok dat je niet wilt in je programma is makkelijk! Je 

drukt alleen op de schaar en klik op de code dat je wilt verwijderen. 
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Wees voorzichtig als je een stuk code delete zal het de hele blok 
verwijderen.  

Als je dit per ongelijk doet en je wilt je code terug dan gebruik je 

de edit menu en klik je op undelete.If you do this by accident and 

want to get your code back, you can use the bewerken menu and 

click on ongedaan maken. Probeer wat code toe te voegen en wat te 

deleten en ongedaan te maken. 

Nu weet je hoe je code heen en weer moet bewegen en hoe je 

dingen kan laten gebeuren probeer een simpele programma. Laat 

een kat in een cirkel lopen!  

Zorg er wel voor dat je de kat heb geselecteerd in de Sprite lijsten 

sleep de blokjes aan elkaar. Je vindt ze in events en mo-on. 

klik dan op de groene vlag boven de stage. als je te vaak klikt loopt 

de kat weg, je kan hem terugslepen! 

Dat is een kat die in een rechte lijn loopt… het is 

niet wat je precies wilt. Sleep dit blok aan de 

ketting en het zal in een cirkel gaan lopen. Het is 

ook in de mo-on. 

Dit blok zorgt ervoor dat de kat 15 graden van 

de 360 gaat draaien van de 360 graden dat een 

cirkel maakt. Je kan dat nummer veranderen en 

die van de stappen door op de nummer te 

drukken en hem te veranderen 

Nu je werk nog opslaan! Je doet dit door op 

bestand te drukken en dan op opslaan. 

Herinner dat je regelmatig opslaat! 

Je kan ook op opslaan als drukken om een kopie te maken van je 

programma met een nieuwe naam. 
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MOVING THINGS AROUND 
Card 3 of 7 

I’m Learning: Scratch 

1 Nu beweegt je scratch kat, maar zou het niet leuker zijn als je het kon bewegen met de 

pijltjes op het toetsenbord? Op deze kaart ga je leren hoe je dat moet gaan doen! 

Zoals je al hebt gegokt heb je een event nodig en een mo(on. Je zoekt naar dit blok: 

 

Als je op op de pijltje drukt naast de “spatie” krijg je een lijst met alle knopjes op je 
keyboard waar je van kan kiezen. Je hebt 4 blokken nodig en je moet beweeg blokken zo 
aan verbinden: 

 

Je kat beweegt nu naar voren en naar achter, wat best wel cool is maar het gaat niet naar 

boven of beneden. En als je door de mo(on blokken gaat, kan je zien dat er dat er geen 

blokken zijn voor naar boven en beneden maar wel een hele hoop gerelateerd met x en y.  

Wanneer programmeurs praten over posities van objecten zoals Sprites, gebruiken we x 

en y coördinaten om ze te schrijven. De x as stuurt het van links nar rechts en de y as 

stuurt het van beneden naar boven.  

+y 

Een Sprite kan worden gelokaliseerd worden met de coördinaten van het 

midden van de Sprite. als je dit zou willen gaan schrijven zou je zoiets 

krijgen als dit: (15,-27) het eerste getal stat voor de x positie en de 

tweede getal staat voor de y positie. 

-x+x  

-y 
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Om een gevoel te krijgen hoe dit werkt pak de ga naar blok uit de mo(on zet het in je 

Sprite paneel je hoeft het nog niet aan iets te verbinden. 

Pak hierna een paar waardes voor x en y en vul ze in. Dubbelklik op 

de blok. Probeer een paar verschillende waardes en kijk waar de kat 

heen gaat. In Scratch gaat de x van -240 naar 240 en y gaat van -180 

naar 180. 

MOVING THINGS AROUND 
Card 3 of 7 

I’m Learning: Scratch 

3 Nu weet je van x en y coördinaten, je kan de kat op en neer bewegen. Het enigste wat je 

moet veranderen is de y waarde, je kan je code zo veranderen:  

 

Nu als je op de pijltoetsen drukt dan zal de kat bewegen op het toneel!  

De kat beweegt nu overal op het scherm, maar dit is een spel hoe herstart je het? Je moet 

dan de kat terug op het originele plek doen waar de speler het spel start. In Scratch start 

je de game door op de groene vlag te drukken. Dus je moet de coördinaten van de kat 

veranderen wanneer dat gebeurt. 

 

Dat best makkelijk! Het midden van het toneel is (0,0) in x en y coördinaten. Dus alles wat 
je nodig hebt is een gebeurtenissen blok voor de groene vlag en de ga naar blok dat je al 
gebruikt, zet de de ga naar op (0,0) en zet het aan de gebeurtenis blok. 
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LOOKING COOL 

Card 4 of 7 

I’m Learning: Scratch 

1 Dus je kat kan nu naar boven en beneden en links en rechts. Je zou het ergens slim in 

kunnen zetten… zoals onder water! Scratch heeft een bibliotheek en Sprites dat je kan 

gebruiken in je project om het episch te maken. 

 

Kies dan je favoriete onderwater landschap! 

LOOKING COOL 

Card 4 of 7 

I’m Learning: Scratch 
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2 Geweldig, nu heb je een onderwater kat. Katten houden normaliter niet van water maar 

dat kan je simpel oplossen, je kan de kat veranderen in een haai! 

Eerst selecteer je de kat en druk je op de kostuum knop. 

 

Dan klik je op kies Kostuum van bibliotheek 
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 Nu moet je de kat kostuum verwijderen door ze te selecter en op de knop te drukken.  

  Nu heb je een haai! 
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Click here 
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ALL THE SPRITES 
Card 5 of 7 

I’m Learning: Scratch 

1 Now you have a shark that moves about underwater. Nice! Time to add some fish for it to 
catch! 

Click the new sprite bu<on and then 
choose a fish from the screen that 
opens. 

That fish is a bit big compared to 
your shark though. Use grow and 
shrink to make it the right size. 

Click on grow or shrink and then click on the fish to make it get bigger or smaller. 

Nice! Later, you’re going to add some code to make the fish move around on its own, 
without help from the player. Your player will be the shark, trying to catch the fish.  

However, it does look a li<le funny to have that shark swimming backwards. Just like you’d 
usually turn around rather than walking backwards, the shark would turn around rather 

than swimming that way. Luckily for you, Scratch has a block for this! 

The point in direc0on block lets you pick the direcIon your sprite is poinIng in. You can 
type in any number, but it comes with the four you’ll need most already in there: up, 
down, le3 and right. You’ll find it in the mo0on blocks secIon. Grab it and snap a couple of 
them into your shark’s code, like this: 
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ALL THE SPRITES 
Card 5 of 7 

I’m Learning: Scratch 

3 If you tried moving the shark around a4er you added the “point in direc8on” blocks, you 

might have no8ced something a li=le strange happening. The shark may not be turning 

quite right! 

The problem here is that the shark sprite started, as all 

sprites do, with the “all around” rota%on style, and what 

you need it to have is the le,-right style. 

As usual, there’s a block for that and it’s in mo%on! You just need to update your reset 

code from Card 3 to set the rota8on style, like this: 

 

REMOTE CONTROL FISH 
Card 6 of 7 

I’m Learning: Scratch 

1 Ok, now it’s ,me to make the fish swim on its own. To do this, you’re going to need a new 

kind of block: a control block. These let you do things a certain number of ,mes, or under 

certain condi,ons. 

Select your fish sprite and drag a “when green flag clicked” event block, a “forever” 

control block and a “move 10 steps” mo+on block into the sprite panel like this: 

 

The fish does whatever is in the “forever” block over and over again, forever. Once it has 

reached the end it goes back to the top of the block and starts again. Now click the green 

flag and watch what happens!  
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Well, that fish just crashed into the side of the stage, and it was moving far too fast for 

your shark to catch. First, you need to slow it down. That’s actually preKy easy, you just 

need it to wait for a liKle while aLer it moves those 10 steps. 

 There’s a control block that can help you here:  

You can set how many seconds you want the fish to wait. For 

now, try half a second (0.5). You can test out different values 

later, to see which is the best for the game. Remember you can 

change the number of steps too! 

The fish moves now, but you need it to bounce off the edge too. Yet again, there’s a 

mo+on block for this! It’s the “if touching edge bounce” block. It checks if the sprite is 

touching the edge and, if it is, turns leL, right, up or down as appropriate. Of course, this 

will lead to an upside-down fish, so you need “set rota,on style” again. 

 

REMOTE CONTROL FISH 
Card 6 of 7 

I’m Learning: Scratch 

4 The fish moves back and forward now, but only in a straight line. That’s going to be a bit 

too easy for the player to catch with the shark. You need to make the fish swim more 

unpredictably.  

You already know from Card 2 how to make a sprite turn, so start there: Add a turn into 

the fish’s swimming and click the green flag. 
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It’s beDer, but there’s sEll too much of a paDern. It needs to be more random. Luckily, 

Scratch can do random for you! You’ll just need a new kind of block, called an operator 

block. 

Operators take in one or more values (numbers, text, true/false values) and give back a 

single value. You can tell the kind of value it will give back by the shape of the block: 

round ends give numbers or text, pointy ends give true/false. 

 

You need the “pick random” operator block, and you need to plug it into the “turn 

degrees” mo*on block by clicking and dragging it into the field where you set the number 

of degrees. You can change the minimum and maximum numbers it will pick, but the 

default values (1 and 10) are preDy good for this game, so you can just leave them. 

Update the fish code to this and then run it by clicking the green flag: 

  Next: Catching that fish! 

FISHING! 

Card 7 of 7 

I’m Learning: Scratch 

1 The shark moves, the fish swims, but they don’t interact: If the fish swims right into the 

shark’s mouth, nothing happens. Time to change that! 
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First, you need to know if the fish is touching the shark. For this, you’ll need a control 

block and a sensing block. Sensing blocks collect informaAon, like where the sprite is, 

what it’s touching, etc.  

The control block is an “if… then” block and needs to be given a true/false value. The 

sensing block you’re going to use is “touching…” where you have to pick the sprite name 

(if you haven’t changed it, it’ll be Sprite1). From those pointy ends, you can tell it’s going 

to give you the true/false value “if… then” needs. 

You can add this into the “forever” loop on the fish, aKer the “if on edge bounce”: 

 

Of course, you’ve just added an “if… then” with no then. You can 

make the fish vanish, as if the shark ate it by using the “hide” block 

you can find in looks inside the “if… then”. 

Now once the shark catches the fish it disappears for good. That’s 

not great. Put the “show” block, also from looks in at the very start 

of the fish code, so you can reset the game. 

BeQer, but you don’t want the player restarAng every Ame they catch one fish! You can 

be clever here — when the fish is hidden, wait, move it, then show it again. It looks like 

lots of fish, but it’s that one sprite moving around! 

 

FISHING! 

Card 7 of 7 

I’m Learning: Scratch 
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5 That’s a game! There’s no way to keep score, though… or to win. You can fix that too! To 

keep score, you’ll need somewhere to store the score, a way of adding to it and a way of 

rese?ng it when the game is restarted.  

First: Storing it. When you want to store informaDon in a program, you use something 

called a variable. Think of it like a box with a label on it: you can put something in it, check 

what’s in it and change what’s in it. You’ll find variables under data, but you need to 

create one first! 

 

Now you need to update the variable whenever a fish is eaten, and to reset it when the game 

is restarted. Those are both preOy easy: From the data secDon, take the “Set Score to 0” and 

“Change Score by 1” blocks and put them into your program: 

 

Cool! Now you’ve got a score and everything. Pick a score at which the player wins and make 

something cool happen! Maybe the shark congratulates them, or a “You Win” sprite appears, 

or music plays or… you get the idea! 
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