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Beschrijving van alle blokken 
 

 
 
GEBEURTENIS BLOKKEN 

 
Start op groene vlag 

Start het script wanneer op 
de groene vlag wordt getikt  

 
Start op aanraken 

Start het script wanneer de 
sprite wordt aangeraakt door 
een andere sprite. 

 
Zend bericht 

Zend een bericht in een 
bepaalde kleur. 

 

 
Start op tik 

Start het script wanneer je 
tikt op de sprite. 

 
Start op bericht 

Start het script wanneer het 
een bericht in een bepaalde 
kleur ontvangt. 

 

 
 
BEWEEG BLOKKEN 
 

Beweeg naar rechts 
Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
naar rechts. 

 
Beweeg naar omhoog 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omhoog. 

 
Draai rechts 

Draait de sprite een 
bepaalde hoeveelheid naar 
rechts. Typ 12 voor een hele 
draai. 

 
Spring 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omhoog en dan weer naar 
beneden. 

 

 
Beweeg naar links 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
naar links. 

 
Beweeg naar omlaag 

Beweegt de sprite een 
bepaald aantal rasterhokjes 
omlaag. 

 
Draai links 

Draait de sprite een 
bepaalde hoeveelheid naar 
links. Typ 12 voor een hele 
draai. 

 
Ga naar start 

Zet de sprite terug naar 
start. (Voor een nieuw 
startpunt sleep je de sprite 
naar de gewenste plek). 
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UITERLIJK BLOKKEN 
 
Zeg 

Geeft een bepaalde tekst in 
een spreekballon boven de 
sprite. 

 
Krimp 

 Maakt de sprite kleiner.  
 
 
Verberg 

Verbergt de sprite langzaam 
naar onzichtbaar.  

 

 
Groei 

Maakt de sprite groter. 
 

 
 

Reset grootte 
Geeft de sprite de 
oorspronkelijke grootte. 

 
Show 

Toont de sprite langzaam 
naar helemaal zichtbaar. 

 
 
 
GELUID BLOKKEN 
 

Pop 
Speelt een "Pop" geluid 

 

 
Speel opgenomen geluid 

Speelt een geluid dat 
opgenomen is door de        
gebruiker. 

 
 
 
CONTROLE BLOKKEN 

 
Wacht 

Pauzeert het script een 
bepaalde tijd (in tienden van 
secondes). 

 
Maak snelheid 

Verandert de snelheid 
waarmee bepaalde blokken 
worden uitgevoerd 

 
Stop 

Stopt de scripts van alle 
sprites. 

 
 
Herhaal 

Voert de ingesloten 
blokken een bepaald 
aantal keren uit. 

 
 
 
EIND BLOKKEN 

 
Eind 

Geeft het einde van het 
script aan (maar beïnvloedt 
het script niet). 

 
Ga naar pagina 

Gaat naar een bepaalde 
pagina van het project. 

 

 
Herhaal  

Herhaalt het script 
voortdurend. 

 
 
 

	  


