
Project 1

Rockband

Leer hoe je je eigen muziekinstrumenten 
kunt coderen.

Stap 1   Inleiding

             Wat ga je maken

Je gaat een spel maken waar je op de zangeres of de drum kunt klikken 
om te horen hoe ze klinken.

          Wat ga je leren

• Gebruik code om het kostuum van een sprite in Scratch te veranderen
• Gebruik code om sprites te laten reageren op invoer in Scratch
• Geluiden aan een sprite toevoegen in Scratch

http://rpf.io/scratchon
http://rpf.io/scratchoff


Stap 2   Sprites

Voordat je met coderen kunt beginnen, moet je een ‘ding’ toevoegen aan de code. In 
Scratch worden deze ‘dingen’ sprites genoemd

Open een nieuw Scratch project. Start Scratch op vanuit je startscherm. Om een 
nieuw bestand te starten klik je in de menubalk op bestand en vervolgens op nieuw.

Het ziet er zo uit .

De kat-sprite die je ziet, is de Scratch-mascotte. Je hebt het niet nodig voor deze 
game, dus doe het weg door er met de rechtermuisknop op te klikken en 
vervolgens op verwijderen te klikken.

http://rpf.io/scratch-new
http://rpf.io/scratchoff


Klik op Kies een sprite om de bibliotheek van alle Scratch-sprites te openen.

Blader naar beneden tot je een drum sprite ziet. Klik op deze drum sprite om 
het aan je project toe te voegen.

Klik en sleep de trommel naar de onderkant van het werkgebied.

Geef je programma een naam door deze in het tekstvak boven in de balk te 
typen.

Klik vervolgens op Bestand en vervolgens op Nu opslaan om je project op te 
slaan.  Door  Opslaan op je computer te klikken in het menu bestand. Maak nu 
eerst een nieuwe map aan met jouw school en naam. Sla hetin deze directory op 
onder de naam rockband 



Stap 3   Het speelveld

Het Speelveld is het gebied linksboven, waar je project tot leven komt. Zie het als het 
spelgebied, net als een echt toneel!

Op dit moment is het podium wit en ziet het er behoorlijk saai uit! Voeg een 
achtergrond toe door op Kies een achtergrond te klikken.

Klik op Binnen in de lijst bovenaan. Klik vervolgens op de Theater achtergrond.

Je speelveld zou er nu ongeveer zo uit moeten zien:



wanneer op deze sprite wordt geklikt

speel drum 1 Snare Drum v gedurende 0.25 maten

Stap 4   Een trommel makenStap 4   Een trommel maken

Nu ga je code aan je drum toevoegen zodat de drum een geluid maakt wanneer er op geklikt 
wordt.
Je kunt de codeblokken vinden op het tabblad Scripts en ze zijn allemaal voorzien van een 
kleurcode!

Voeg eerst de Muziek extensie toe zodat je instrumenten kunt bespelen.
Klik op de knop Voeg een uitbreiding toe in de linkerbenedenhoek.

Klik op de Muziek extensie om het toe te voegen.

Klik op de drum sprite (rechtsonder) en sleep vervolgens deze twee blokken naar het 
code gebied:

Zorg ervoor dat de blokken met elkaar zijn verbonden (net zoals LEGO-stenen).



wanneer spatiebalk wordt ingedrukt

Uitdaging!

Uitdaging: verbeter je drumstel
Kun je het geluid veranderen dat de trommel maakt als erop wordt geklikt? 

Kun je de trommel ook laten horen als de spatiebalk wordt ingedrukt? Je moet dit 
gebeurtenis blokgebruiken{:class=”blockevents”}:

Als je je bestaande code wilt kopiëren, klik je er met de rechtermuisknop op en 
vervolgens op dupliceren.



Stap 5  Een zangeres maken

Nu ga je een zangeres aan je band toevoegen!

Voeg een zangeres sprite toe aan je werkgebied.

Voordat je je zangeres kunt laten zingen, moet je een geluid aan je sprite 
toevoegen. Zorg ervoor dat je de zangeres hebt geselecteerd, klik vervolgens op het 
tabblad Geluiden en klik op Kies een geluid:

Klik op Stem in de lijst bovenaan en kies vervolgens een geluid die je aan je 
sprite wilt toevoegen.



wanneer op deze sprite wordt geklikt

start geluid singer1 en wacht

Om het geluid te gebruiken, voeg je de volgende codeblokken toe aan je zangeres 
sprite:

Klik op je zangeres op het podium en kijk wat er gebeurt. Zingt ze?

Stap 6   Uiterlijken

Laten we ervoor zorgen dat je zangeres eruitziet alsof ze zingt!

Je kunt de zangeres sprite aanpassen hoe deze eruit ziet als er op wordt geklikt 
door een nieuw uiterlijk te maken. Klik op het tabblad Uiterlijken en je ziet de 
afbeelding van de zangeres.



Klik met de rechtermuisknop op het kostuum en klik vervolgens op dupliceren om er 
een kopie van te maken.

Klik op het nieuwe kostuum (genaamd ‘Singer2’) en selecteer vervolgens het lijn 
gereedschap en teken lijnen om het te laten lijken alsof je zangeres een geluid 
maakt.

De namen van de kostuums zijn op dit moment niet erg behulpzaam. Typ in de 
tekstvakken van de kostuums om hun naam te wijzigen in ‘not singing’ en ‘singing’.



wanneer op deze sprite wordt geklikt

verander uiterlijk naar singing

start geluid singer1 en wacht

verander uiterlijk naar not singing

Nu je twee verschillende kostuums hebt voor je zangeres, kun je kiezen welk 
kostuum wordt weergegeven! Voeg deze twee blokken toe aan je zangeres:

Het codeblok voor het veranderen van het uiterlijk vindt je in de Uiterlijken sectie

Klik op je zangeres op het podium en kijk wat er gebeurt. Zingt ze?

Kun je je trommel laten lijken alsof erop wordt geslagen!

Gebruik de instructies om je te helpen om het kostuum van je zanger sprite te veranderen.

Vergeet niet om je nieuwe code te testen!



wanneer op deze sprite wordt geklikt

gebruik instrument 1 Piano v

speel noot 60 0.25 tellen

Uitdaging!

Uitdaging: verbeter je band
Gebruik wat je in dit project hebt geleerd om je eigen band te maken! Je kunt elk gewenst 
instrument maken -bekijk de beschikbare geluiden en instrumenten om ideeën op te doen. 

Je instrumenten hoeven niet te bestaan. Je zou bijvoorbeeld een piano kunnen maken 
van muffins

Je kunt meer sprites uit de bibliotheek gebruiken en je kunt ook je eigen sprites maken!



Als je een microfoon hebt kun je je eigen geluiden opnemen of zelfs een webcam 
gebruiken om je instrumenten te bespelen!




