
Samenvatting van de les
Tijdens deze les maakt de leerling kennis met ‘loops’. 
Een loop is een herhaalcommando in de Ozoblockly
programmeertaal. Meerdere commando blokken 
kunnen in een loop gezet worden. Deze comman-
do’s worden dan een X aantal keer herhaald.

Wat heb je nodig?
• Ozobot 
•  Tablet, laptop 

of computer
•  Wit vel papierTijd:

40 minuten.
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Les 3 (leraar)
Ozoblockly

Leerdoelen
6 Automatisering.
6.3 Beseffen dat een computer een taak eindeloos kan herhalen.
6.4 Herkennen van voorbeelden van terugkerende taken waarvoor een computer kan 
worden ingezet.

In deze les zal de leerling zich nog niet realiseren dat Ozobot taken eindeloos kan herha-
len. Wel leert hij het principe van een loop kennen, en daarmee dus het herhalen van een 
taak. Kiest u ervoor om de optionele discussie te voeren, dan zal deze les ook herkenning 
en overpeinzing geven over robots en de (terugkerende) taken die zij doen. 

7 Algoritmes en procedures.
7.1 Uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren. 
7.2 Begrijpen dat computerprogramma’s iets uitvoeren door het volgen van precieze en 
ondubbelzinnige instructies.
7.3 Geven van een reeks instructies aan een ander (mondeling of via symbolen) voor het 
uitvoeren van een bepaalde taak.
7.9 Opdoen van praktische ervaring met een programmeeromgeving (software) 
7.11 Beschrijven van een herhalingslus met een vast aantal herhalingen.

Naar mate de leerling vordert in de lessen, zal hij steeds meer zelfstandig kunnen doen. 
De leerling wordt nu nog veelal bij de hand genomen. Dit zal minder worden. Hij leert 
taken in stapjes te knippen, hij leert begrijpen dat Ozobot alleen doet wat jij wilt als je het 
hem heel precies verteld en hij leert de programmeeromgeving steeds beter kennen.

Loops



Bij het goed opvolgen van de les zal de leerling de bovenstaande code hebben gemaakt: 

ANTWOORDEN

Discussie
Ter voorbereiding op de volgende lessen en het begrip “algoritme”, kunt u de volgende 
vraag stellen: Zit er ook een herhaling in de code die je voor Ozobot hebt gemaakt?

Discussieer over voorbeelden van terugkerende taken waarvoor een computer kan 
worden ingezet.

OPTIONEEL
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