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HANDLEIDING

VOOR DE DOCENT

High score!
Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren hoe
een scoringssysteem van een spel in elkaar zit,
wat variabelen zijn en waarom het handig is om
variabelen te gebruiken. Zowel in de wiskunde
als bij programmeren. Ook leren ze dat er
verschillende soorten variabelen zijn bij het
programmeren.
Totale duur: 1 lesuur

LESOPBOUW
• Introductie: Het scoringssysteem van het spel
Temple Run
• Verdieping: Wat zijn variabelen binnen de wiskunde
en programmeren?
• Doen: Hoe kunnen we een scoresysteem
programmeren in Scratch?
• Afronding: Variabelen in de wiskundeles

•• D
 igi-bord met internetverbinding: klik door de
slides voor op het digibord
•• Maak een gratis account aan voor Scratch via
https://scratch.mit.edu/
•• Probeer vooraf alvast het programma te maken in
scratch (zie handleiding bij slide 8)
•• Print de lesbrief voor alle leerlingen uit, indien met
de papieren versie gewerkt wordt dient ook de
bijlage van de lesbrief uitgeprint te worden.
•• Scharen + lijm óf computers/tablets voor de
leerlingen

VERBINDING MET BEROEPEN &
ARBEIDSMARKT
Zo zetten programmeurs en ingenieurs de skills in
deze les ook in om computerprogramma’s te maken,
navigatiesystemen te programmeren en machines in
fabrieken af te stellen.

VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN
Van te voren kun je een aantal dingen doen:
•• Lees de handleiding en lesbrief

DOEL VAN DE LES
Domein curriculum 2021

Leerdoelen digitale
vaardigheden

Kerndoelen wiskunde

21st century skills

1
Gebruiken & aansturen
DG3.2 Aansturen van digitale
technologie

1
Computational thinking,
algoritme: De leerling weet
wat een variabele is.

1
De leerling leert passende
wiskundetaal te gebruiken voor het
ordenen van het eigen denken en
voor uitleg aan anderen, en leert
de wiskundetaal van anderen te
begrijpen

1
Communiceren

2
Computational thinking,
algoritme: De leerling weet
dat een string en een integer
twee verschillende datatypes
zijn.

2
De leerling leert informele notaties,
schematische voorstellingen, tabellen,
grafieken en formules te gebruiken
om greep te krijgen op verbanden
tussen grootheden en variabelen.

2
Samenwerken

3
Computational thinking,
algoritme: De leerling leert
op basaal niveau variabelen
toepassen in minstens één
programmeertaal.
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ONDERBOUW VO
INTRODUCTIE
Openingsslide

Vertel: Vandaag gaan we het hebben over hoe variabelen gebruikt
worden voor het berekenen en bijhouden van scores in games. Eerst
gaan we naar een bepaalde game kijken, hoe de score is opgebouwd.
We bespreken wat variabelen zijn, welke typen variabelen bestaan en
hoe je variabelen kunt gebruiken. Ook gaan jullie een scoresysteem
omschrijven naar code zodat deze geprogrammeerd kan worden.

Slide 1, Klassikaal
Vertel voorafgaand aan het filmpje: in het spelletje Temple Run is het
de bedoeling om zoveel mogelijk punten te verdienen, we gaan even
kort naar een fragment van het spelletje kijken.
(Je hoeft niet het hele filmpje te laten zien, een minuutje moet
voldoende zijn).
Vraag na het filmpje: Je ziet dat de score heel snel stijgt, waar is de
score van afhankelijk?
§ De afstand die de speler aflegt
§ Het aantal muntjes dat de speler verzamelt

Slide 2, Klassikaal
Vertel: De score van het spel is als volgt opgebouwd. Voor elke meter
die je aflegt krijg je 1 punt, voor elk muntje dat je verzamelt krijg je 5
punten. Bereken nu op je lesbrief bij opdracht 1 bij de verschillende
situaties de scores.

Afstand (m)

Muntjes

Score

Spel 1

1500

124

2120

Spel 2

1250

223

2365

Spel 3

1000

333

2665

Bespreek de antwoorden met de leerlingen, hoe hebben zij steeds het
antwoord berekend?
De leerlingen maken opdracht 2 van de lesbrief.

Slide 3, Individueel
Vertel: Bij het berekenen van de scores moesten we steeds de afstand
en het aantal muntjes gebruiken. De score is in dit geval afhankelijk van
de afstand en het aantal muntjes. Als de afstand en het aantal muntjes
veranderen, verandert de score ook. Om de score te berekenen, pakten
we één keer de afstand en telden daar vijf keer het aantal muntjes bij
op. We kunnen de score ook berekenen door middel van de formule:

Score = 1 × afstand + 5 × muntjes
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Slide 4, Klassikaal
Een waarde die steeds kan veranderen noemen we een variabele.
Vertel: Variabelen zijn waarden die steeds kunnen veranderen.
Variabelen worden zowel in de wiskunde als bij programmeren veel
gebruikt. In de wiskundige formule kunnen we steeds een andere
waarde voor de afstand en het aantal muntjes invullen, er zal dan
steeds een andere score uitkomen. In het computerspel veranderen de
afstand en het aantal muntjes gedurende het spel, hiermee verandert
ook steeds de score. Omdat de score, de afstand en het aantal muntjes
steeds veranderen, zijn ze variabel. De score, de afstand en muntjes
noemen we dan ook variabelen.

Slide 5, Klassikaal
Vertel: Zowel in de wiskunde, als bij programmeren kun je variabelen
zien als een soort doosjes waar je iets in kunt stoppen. Aan het begin
van het spelletje zijn de doosjes leeg, gedurende het spelletje worden
de doosjes steeds voller. Als je in het spel Temple Run in het ravijn valt,
gaan de doosjes leeg, in een volgend spel kunnen de doosjes zich weer
opnieuw vullen.

Slide 6, Klassikaal
Vertel: In programmeertalen zijn er verschillende soorten variabelen. De
variabelen ‘score’, ‘afstand’ en ‘muntjes’ hebben allemaal een getal als
waarde. Deze variabelen noemen we ook wel integers.
Er zijn ook variabelen waar je geen getallen in stopt, maar stukken
tekst, deze variabelen noem je in programmeertaal strings. Een
voorbeeld van een string is bijvoorbeeld de variabele kleur. Die kan als
waarden bijvoorbeeld blauw, groen of paars hebben.

Slide 7, Indiviueel, klassikaal
Vertel: We gaan nu zelf het scoresysteem van Temple Run nabouwen,
dit is opdracht 3 van de lesbrief. Dit kan door middel van het
programma Scratch. Scratch is een gratis online programma waarin je
zelf kunt programmeren. Hierin kun je van alles maken, van games, tot
videoclips, wat je maar kunt bedenken. We gaan het eerst samen doen,
daarna gaan jullie je eigen scoresysteem bouwen, kijk dus goed mee.
(Afhankelijk van voorkennis van de leerlingen van Scratch zelf
inschatten hoe uitgebreid je dit voordoet).
Ga op het digibord naar https://scratch.mit.edu/ en druk op ‘maak’.
Stel indien nodig de taal in op Nederlands door linksboven op het
wereldbolletje te klikken.
Vertel: Hier links vind je allerlei blokken die als bouwstenen dienen voor
je programma. We willen nu het scoresysteem programmeren voor
Temple Run. Eerder zagen we dat we daarvoor de volgende variabelen
nodig hebben: ‘score’, ‘afstand’ en ‘muntjes’. We kunnen nu deze
variabelen aanmaken in ons Scratch programma.
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Demonstreer op het digibord hoe je variabelen aanmaakt:
•• Ga eerst links bij ‘Code’ naar ‘Variabelen’.
•• Klik op ‘Maak een variabele’, geef de variabele de naam ‘Score’ en
druk op OK.
•• Maak op dezelfde manier de variabelen ‘Afstand’ en het ‘Muntjes’ aan.

Vertel: Nu we de drie variabelen hebben aangemaakt. Kunnen we een
programma gaan schrijven om de score te berekenen. Een programma
moet altijd starten met een startgebeurtenis. Ga hiervoor naar de
categorie ‘Gebeurtenissen’.
Vertel: We kunnen zelf kiezen wat de startgebeurtenis is, voor nu kiezen
we ‘Wanneer er op het vlaggetje wordt geklikt’.
Sleep ‘wanneer er op het vlaggetje wordt geklikt’ naar het scherm.
Vertel: nu willen we onze variabelen definiëren, bijvoorbeeld als afstand,
tijd of muntjes. Hiervoor gaan we weer naar variabelen.

Ga op het digibord naar ‘variabelen’.
Vertel: Eerst willen we de afstand definiëren. Hiervoor hebben we het
blokje ‘maak … 0’ nodig.
Sleep ‘maak … 0’ in beeld en kies uit het drop-down menu ‘Afstand’.
Vertel: We nemen de eerste situatie uit het tabel, de Afstand is 1500,
dat kunnen we invullen. Nu kunnen we op dezelfde manier de variabele
‘Muntjes’ definiëren, deze waarde zetten we op 124.
Demonstreer hoe je de variabelen Afstand op 1500 en Muntjes op 124 zet.
Vertel: Als ik nu op het vlaggetje klik zie ik rechts de variabelen met de
bijbehorende waarden in beeld. Demonstreer dit op het digibord.
Vertel: We zien dat de score nog op 0 staat. Nu gaan we de score
definiëren, deze was opgebouwd uit de afstand en het aantal muntjes.
Vraag de leerlingen hoe de score van Temple Run ook alweer was
opgebouwd. De formule was:

Score = 1 × afstand + 5 × muntjes
Noteer deze op het bord.
Sleep ‘Maak … 0’ in beeld, en kies in het dropdown menu ‘score’.
Vertel: we willen nu de functie voor de score maken, hiervoor gaan we
naar functies. Demonstreer op het digibord.
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Bouw samen met de leerlingen de functie voor de score, hij moet er als
volgt uit gaan zien:
Als je nu op het vlaggetje klikt zou je de juiste score moeten zien:
Vul samen met de leerlingen nog de andere waarden uit de tabel in, om
het programma te controleren.

Slide 8, Indiviueel
Vertel: We hebben nu gezien hoe je in code een scoresysteem kunt
bouwen. Nu gaan jullie je eigen code voor een bepaald scoresysteem
maken. Open je favoriete spelletje op je telefoon. Ja, je mag even
gamen in de wiskunde les! Jullie mogen nu één minuutje het spelletje
spelen (zet eventueel een timer op het digi-bord zodat het duidelijk is
wanneer ze weer moeten stoppen). Let goed op hoe het scoresysteem
in elkaar zit. Maak daarna zelf een code voor het scoresysteem door
middel van opdracht 4 op de lesbrief.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de computers kun je de
leerlingen de opdracht op de lesbrief laten maken (knippen en plakken)
of direct op de computer/tablet in Scratch.
Bespreek, als de leerlingen klaar zijn, een paar codes. Hoe was het om
de code te maken, waar liepen de leerlingen tegenaan?

Slide 9, Handig om te leren om…
Vertel: Je hebt nu gezien hoe handig variabelen kunnen zijn om
bijvoorbeeld een score bij te houden. Maar variabelen worden
niet alleen in spelletjes gebruikt. Variabelen zijn in veel beroepen
onmisbaar. Zo maakt de programmeur dagelijks gebruik van
variabelen in allerlei soorten programma’s. Maar ook in het verkeer
spelen variabelen een rol, zo houdt een navigatiesysteem bijvoorbeeld
bij hoe druk het op de weg is om de snelste route weer te kunnen
geven. In fabrieken worden variabelen gebruikt om machines af te
stellen, of om bij te houden wanneer er weer onderhoud nodig is. Dit
is slechts een klein voorbeeld van beroepen waarin variabelen een rol
spelen.

Slide 10, Klassikaal
Vertel: We hebben nu kort kennis gemaakt met wat variabelen zijn, en
hoe ze in de wiskunde en programmeren gebruikt worden. Later gaan
jullie in de wiskundelessen nog heel veel vaker met variabelen werken.
Als je door de moeilijke formules even kwijt bent wat variabelen ook
alweer zijn, denk dan weer even terug aan deze les.
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