P RO GRAM M ERE N

6+ j.
8+ j.

HET OFFICIËLE SCRATCH
JUNIOR BOEK
In dit boek leer je karakters voor je
eigen verhaal te maken, achtergronden
te ontwerpen en geluiden en foto’s
toe te voegen. Je leert hoe je met
programmeerblokken je karakters kunt
laten lopen, springen, dansen en zingen.
Ieder hoofdstuk bevat een opdracht, en
aan het eind van het boek combineer je alle
opdrachten tot één superleuk groot project.

LA1125 

(€ 18,82)

€ 19,95

LEREN PROGRAMMEREN
MET SCRATCH

7+ j.

In dit boek leer je hoe je met het
programma Scratch je computer kan laten
doen wat jij wil. Stap voor stap leer je hoe
je een computerprogramma maakt, net
zo makkelijk alsof je een blokkentoren
bouwt. In zes projecten laten we een
kat rennen, een spin dansen, een ster
ontploffen, en nog veel meer.

LEREN PROGRAMMEREN
IN DE 21E EEUW

LC1126 

LE1127 

(€ 23,54)

€ 24,95

Dit inspiratieboek is bedoeld om je te
informeren en te inspireren over het
onderwijs van de toekomst. Waar kan je
als school aan denken? Wat zijn dan die
21st century skills en wat maakt ze nieuw?
Hoe kan je er als school mee aan de slag?
(€18,82)

€ 19,95

7+ j.

CODE WISE SPEL

7+ j.
Een inspiratieboek over programmeren met kinderen.
Centraal staan vragen als: Wat is er zo leuk aan leren programmeren?
En waarom zouden kinderen dat al op jonge leeftijd moeten leren?
Hoe ga je zelf met kinderen aan de slag, op school en thuis?

Om te leren programmeren heb je niet meteen een computer nodig.
Je kunt starten met het kaartspel van CodeWise. Met behulp van
de kaartjes kun je elkaar programmeren. Natuurlijk wordt het nog
veel leuker wanneer je in Prowise Presenter de CodeWise tool erbij
gebruikt. Je kunt daarin een avatar programmeren om een bepaalde
route af te leggen.

JN8048 

HK8028 

CODEKLAS

(€ 18,82)

€ 19,95

Per stuk (€ 16,49)

€ 19,95

7+ j.
7+ j.

SCRATCH RAINBOX MATRIX
De Scratch Rainbow Matrix is ontworpen met de echte wereld in gedachten. De Matrix heeft
64 individuele RGB’s die allemaal kunnen worden ingeschakeld. Hierdoor kan iedere kleur en
helderheid worden weergegeven. Stop eenvoudig de stekker in het apparaat, download de
handige software en begin met programmeren. Leer alles over de werking van pixels en hoe
pixels ervoor zorgen dat televisie- en computerschermen scherp beeld kunnen leveren.
De Scratch Rainbow Matrix kan samen met de Scratch Controller gebruikt worden, waardoor
kinderen echt uitgedaagd worden om hun Scratch-programmeervaardigheden te verbeteren.

SCRATCH CONTROLLER

HA9177 

GY9176 

36

STE M E N P ROG R A MME R E N

Per stuk (€ 61,98)

€ 75,00

De Scratch controller is speciaal
ontworpen om te gebruiken met de
populaire scratch programmeertaal.
Robuust en ergonomisch design maken
het een perfect alternatief voor
een klavier of muis.
Per stuk (€ 40,50)

(€ exclusief)

€ 49,00

€ inclusief

