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Naam:………………………………………………………………………
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OPDRACHT 1 

Hoe moet jouw ideale app eruit zien?  
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OPDRACHT 2 

Surf naar https://thunkable.com/. 

Maak een nieuwe account aan. 

Kies voor Create New App 

 

Geef je app een naam 

 

Druk op Create. 

 

 

Je ontwerpt nu je app! 

 

 

MENU 

ONDERDELEN 
OM AAN JE  
APP TOE TE 
VOEGEN 

ZO GAAT 
JE APP 
ERUIT 
ZIENT 

EIGENSCHAPP
EN VAN 
ONDERDELEN 

https://thunkable.com/
https://thunkable.com/
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Meer uitleg over verschillende onderdelen die je nodig hebt: 

• Label: om tekst te tonen waar je niets aan kan veranderen 
• Textbox: om tekst in te geven waarmee je aan de slag gaat 
• Button: een drukknop, als je hierop drukt moet er iets 

gebeuren 
• Listview: een lijst van woorden 

 

Welke onderdelen heb je nodig om deze app te maken?  

Dit voorbeeld kan je gebruiken maar je mag gerust met je eigen 
ontwerp aan de slag! 

 
 

Sleep de onderdelen op de juiste plaats in de app!  
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Eigenschappen van de onderdelen 

Om een onderdeel van naam te wijzigen,  
klik je het onderdeel aan én druk je op het pennetje.  

 

Geef de onderdelen van je app allemaal een naam 

• Een label voor de titel  naam: titel 
• Een textbox om het woord in te geven  naam: woord 
• Een button voor de uitspraak   naam: spreek 
• Een button om te vertalen  naam: vertaal 
• Een label om de vertaling in te tonen  naam: vertaling 
• Een button om een woord & vertaling toe te voegen  naam: 

toevoegen 
• Een listview van woorden  naam: overzicht 
• Een button om de lijst te delen  naam: deel 

 

Nog eigenschappen wijzigen? Gebruik het rechtervenster. 

Alle onderdelen even breed op je scherm?  
 zet Width op Fill Container 

 

Plaats extra onderdelen op je app. 
 Waarvoor zijn deze onderdelen nodig? 

 

 

Met welke taal ga je werken?  
Pas je taal bij Translator en Text_to_Speech 
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OPDRACHT 3 

 

 

Test de app door aan te melden in de Thunkable-app  
op een smartphone of tablet! 

 

 

 

Als er foutjes (of bugs) in je app zitten zal je app niet goed werken, dus 
testen is super belangrijk. Test je app daarom zeer regelmatig 

 zodat je kan controleren of alles goed werkt! 
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OPDRACHT 4:  

Nu ga je code schrijven, dus klik op Blocks! 

 

Je krijgt een overzicht van alle blokjes die je kan gebruiken: controle, 
logisch, wiskundig maar ook blokjes die horen bij de onderdelen die jij op 
je app hebt gesleept. Wat handig dat je ze een goede naam hebt gegeven!  

   

 

Weet jij al welke blokjes je sowieso zal gebruiken? 

……………………………………………………………………………………………… 
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DRUK OP DE KNOP 

Er mag pas iets gebeuren als op een knop wordt gedrukt, je zal dus 
altijd moeten starten met een WHEN … CLICK blokje  

 

 

VERTAAL-KNOP  

Je maakt natuurlijk gebruik van het onderdeel Translator!  

 

 

Wat gebeurt er als je op de vertaal-knop drukt? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

SPREEK-KNOP 

Probeer zelf te vinden wat er moet gebeuren als je op de  
spreek-knop drukt 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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TOEVOEGEN KNOP 

Als je op de knop toevoegen drukt moet het woord en de vertaling 
achteraan in de lijst worden toegevoegd! 

 

Om een woord en de vertaling te koppelen met elkaar gebruik je 
een join! Druk op het blauw icoontje om meer tekstdelen toe te 

voegen. 

 

 

DEEL KNOP 

Als we op de deel-knop duwen kunnen we onze lijst delen met 
klasgenoten of onszelf!  

 

Bestudeer de blokjes, kan je afleiden wat je moet doen? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 


