
 

Dokumentatie van het programma structuur van het Leesbord-
project
Citation for published version (APA):
v.d. Boom, K. (1987). Dokumentatie van het programma structuur van het Leesbord-project. (IPO-Rapport; Vol.
616). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/85e41787-12a3-4be5-b50a-f73957d46fc4


~; 

Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513 - 5600 MB Eindhoven 

Rapport na. 616 

Dokumentatie van het programma 
structuur van het Leesbord-project 

Karoline v.d. Boom 

Rapport van de le stage van de Hogeschool Eindhoven, 
afdeling Informatica uitgevoerd van 15.08.1987 tot en met 
15.01.1988 onder leiding van Drs. H.H. Ellermann en C. van der Pol 



Inhoudsopgave 

1 

2 

3 

4 

5 

Inleiding 

Oefeningen 
2.1 Visuele structureringsoefeningen 

1 

2 
2 

2.1 .1 Visuele analyse 1 2 

2.1.2 Visuele analyse 2 3 
2.1.3 Woordvorming 3 

2.2 Auditieve structureringsoefeningen 4 
2.2.1 Auditieve analyse 1 4 

2.2.2 Auditieve analyse 2 4 

2.2.3 Auditieve analyse 3 5 

Programrnabeschrijving 
3.1 Structuur 
3.2 Unit 
3.3 Aanroepen van de Unit 

Procedures 
4.1 Globale variabelen 
4.2 Procedure beschrijvingen 

4.2.1 Interne Procedures 

4.2.2 De Oefeningen 

Literatuurlijst 

5 
5 
9 
9 

1 0 
1 0 
1 1 
1 1 

1 5 

1 8 



1 Inleiding 

Het programma structuur is geschreven in Pascal op een Apple Macintosh Plus. 

Oorspronkelijk liep het programma op een HP-150 micro-computer. 

Structuur is een onderdeel van het Leesbord-projekt, waarin een protoype wordt 

ontwikkeld voor een elektronisch leeshulpmiddel dat ingezet kan worden in het 

aanvankelijk leesonderwijs. De leesoefeningen zijn geïmplementeerd op een Apple 

Macintosh met behulp van MPW- Pascal. Elk van de oefeningen zijn gericht op het 

aanleren van een deelvaardigheid van het lezen. Het programma Structuur bestaat 

uit oefeningen op het niveau van letter-klank (grafeem-foneem) koppelingen en 

vorming van woorden. De tekst, woord en letter keuze sluit aan op de veelgebruikte 

methode Veilig Leren Lezen zodat programma's gelijktijdig met de methode gebruikt 

kunnen worden. 

Het programma voldoet aan de volgende eisen: 

* de leerling kan geheel zelfstandig met het apparaat werken 

* de programma's werken met spraak 

* de leerling is aktief bezig met het leermateriaal door bijvoorbeeld dingen aan 

te wijzen en vragen te beantwoorden. 

Het programma is zo geschreven dat het gemakkelijk te koppelen is aan het 

programma Spel en eventueel andere programma's. 
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2 Oefeningen 

Het programma heeft tot doel om kinderen de woordsamenstellende letters auditief 

(via het gehoor) te leren herkennen. Daartoe wordt de 'doelletter', i.e. de te 

herkennen letter, aangeboden in een zogenaamd 'globaalwoord'. Globaalwoorden zijn 

eenvoudige woorden die in de eerste fase van het leesonderwijs aan kinderen worden 

aangeboden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen visuele en auditieve 

structureringsoefeningen. 

Bij de visuele structureringsoefeningen wordt de doelletter niet alleen 

uitgesproken, maar ook op het scherm getekend. Bij auditieve 

structureringsoefeningen daarentegen wordt de doelletter ten gehore gebracht. In het 

programma zijn drie visuele en drie auditieve structureringsoefeningen opgenomen. 

Deze zullen nu nader worden toegelicht. Voor de beschrijving van de oefeningen zie 

ook Ellermann, Buys, v. Dongen, 1986. 
' 

2.1 Visuele Structureringsoefeningen 

2.1.1 Visuele analyse 1 

boom 

voorbeeld van visuele analyse 1 

Bij deze oefening moeten de kinderen de letter die in het vierkantje staat aanwijzen 

in het woord. Als de letter die in het hokje staat (de doelletter) nog niet goed gekend 

wordt door het kind kunnen ze, door de woordsamenstellende letters te vergelijken 

met de doelletter, de doelletter opzoeken in het woord. 
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2.1.2 Visuele analyse 2 

voorbeeld visuele analyse 2 

boom 
vis 

deur 

Dit is een uitbreiding van de eerste oefening. Naast het woord met de doelletter 

verschijnen nu ook twee woorden op het scherm die de doelletter juist niet bevatten. 

Ook nu wordt gevraagd de doelletter aan te wijzen. 

2.1.3 Woordvorming 

m 

boo k 

V 

voorbeeld visuele analyse 3 

Nu moet er een woord worden gevormd dat de doelletter als laatste letter heeft. Het 

woord verschijnt zonder deze letter op het scherm. Om het woord te vormen is er de 

keuze uit drie letters: de doelletter en twee andere letters. Deze twee andere letters 

komen niet in het woordje voor. Bij de input worden deze twee letters ingelezen. Ze 

worden ingelezen als alternatief grafeem 1 en alternatief grafeem 2(zie procedure 

Inlezen). Wordt de doelletter gekozen, dan wordt het goede woord gevormd. Wordt een 

van de twee andere letters gekozen, dan ontstaat geen goed naderlands woord. 
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2.2 Auditieve structureringsoefenlngen 

2.2.1 Auditieve analyse 1 

DDD 
voorbeeld auditieve analyse 1 

Bij deze oefening komen er evenveel hokjes naast elkaar op het scherm als er 

woordsamenstellende letters zijn. Vervolgens wordt gevraagd de doelletter aan te 

wijzen in het globaalwoord. De doelletter wordt door de computer uitgesproken. 

2.2.2 Auditieve analyse 2 

boom 

voorbeeld auditieve analyse 2 

Deze oefening is analoog aan de oefening visuele analyse 1 met dit verschil dat de 

doelletter niet op het scherm wordt getekend maar slechts ten gehore wordt 

gebracht. 
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2.2.3 Auditieve analyse 3 

oomb 

voorbeeld auditieve analyse 3 

De woordsamenstellende letters staan bij deze oefening in willekeurige volgorde. Het 

globaalwoord wordt nu ten gehore gebracht en er wordt gevraagd welke letter 

bijvoorbeeld achteraan in het woord te horen is. 

3 Programmabeschrijving 

3.1 Structuur 

Het hoofdprogramma Siructuur is kort en roept de zes oefeningen na elkaar aan. 

De oefeningen worden opgebouwd als in figuur 3.1.1 is te zien. In elke oefening 

wordt er allereerst vanaf een diskette de tekst ingelezen. Het ingelezen woordje 

wordt ontleedt zodat we de afzonderlijke grafemen tot onze beschikking hebben. 

Vervolgens wordt het scherm opgebouwd(zie figuur 3.1.2 en 3.1.3). De 

doelletter(indien aanwezig) wordt op het scherm getekend met een zichtbaar 

rechthoekje eromheen. Het definieren van het rechthoekje om de letter gebeurt met 

behulp van de breedte van de gegeven letter. Daarna wordt de rest van de grafemen op 

het scherm getekend en wordt er een rechthoekje om gedefinieerd. Deze rechthoekjes 

worden gebruikt om te bepalen op welke positie met de muis geklikt is. 

In het CASE-statement wordt de procedure Antwoord aangeroepen. 

In deze procedure(zie figuur 3.1.4 en 3.1.5) wordt gewacht tot er met de muis 

geklikt is. Daarna wordt er gekeken in welk rechthoekje geklikt is. Allereerst wordt 

er gekeken of er in een zichtbaar rechthoekje(van de doelletter) geklikt is. Is dit het 

geval dan wordt de variabele 'keer' opgehoogd en krijgt het kind nog een mogelijkheid 

om iets aan te wijzen. Daarna wordt gekeken of er in een van de andere rechthoekjes 

geklikt is. Als dit inderdaad is gebeurt dan wordt de variabele 'ready' true en komt 
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het volgende woordje aan de beurt. Omdat elk rechthoekje als het ware een naam 

heeft(bv. gevraagd.rech[i]) weten we precies of het het goede rechthoekje is of niet. 

Als er niet in een rechthoekje geklikt wordt dan zijn er twee 

mogelijkheden: 

1. er wordt ergens geklikt waar niks staat 

2. of er is langer dan waittime(deze constante is nu 10 (seconden)) over gedaan 

om te klikken en krijgen we als response:'je hebt te lang nagedacht'. 

Dan worden de antwoorden(responses), die tijdelijk opgeslagen zijn in een string

array, weggeschreven naar een file. 

BEGIN 

INLEZEN 

REPEAT UNTIL i<= maxword 

INITOEFENING 

OPBOUWSCHERM 

REPEAT UNTIL ready OR (keer>2) 

CASE Antwoord OF 

WEGSCHRIJVEN 

END. 

figuur 3.1.1 Globale opbouw van de oefeningen 
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BEGIN 

INITIALISATIE 

KIES_DOELLETTER 

TEKEN(doelletter) 
" 

REPEAT UNTIL i= aantal 

TEKEN(grafemen) 

END 

figuur 3.1.2 Opbouw van de procedure Opbouwscherm 

BEGIN ' 

BEREKEN_BREEDTE_LETTER 
DEFINIEER_ VIERKANT JE_OM_LETIER 
PRINTSTRING(Ietter) 

END 

figuur 3.1.3 Opbouw van de procedure Teken 
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BEGIN 

END 

INITIALISATIE 

REPEAT UNTIL (mousedown) or (tickcount-startticks>waittime) 

in zichtbaar vierkantje geklikt 

TRUE 

antwoord := -1 

I F mousedown = false 
THEN antwoord:=O 

FALSE 

REPEA T UNTIL geantwoord 

TRUE 

in onzichtbaar 
vierkantje gekli 

antwoord:= antwoord:= 
(nummer van -2 
het vier-
kantje) 

figuur 3.1.4 Opbouw van de Functie Antwoord 
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- 2 

'hier staat 
niks' 

- 1 

'dit mag je 
niet 
aanwijzen, 
probeer het 
nog eens' 
(oef.1 en 2) 

0 

'je hebt te 
lang 
nagedacht' 

TRUE 

ANTWOORD= 

FALSE 

dit is goed' 
oef.3 t/m 6) 'dit is goed' 'dit is fout' 

figuur 3.1.5 Mogelijkheden in de procedure Antwoord 

3.2 Unit 

De gebruikte Pascal-compiler heeft de mogelijkheid om met units te werken. Een 

unit kan fungeren als een bibliotheek van routines die door een andere unit , of (in 

dit geval) door een hoofdprogramma kan worden aangeroepen. Een unit bestaat uit 

een interface gedeelte en een implementatie gedeelte. De eerste bevatten de 

declaraties van variabelen, datastructuren en routines, die door een ander 

programma kunnen worden aangeroepen. Het implementatie gedeelte bevat ue 

definities van de routines en de datastructuren. 

Alle procedures van het programma Structuur zijn in een unit geplaatst. Dit is 

gedaan omdat het programma dan gemakkelijk gekoppeld kan worden aan het 

programma Spel en eventuele andere programma's. 

De procedures die door de oefeningen gebruikt worden kunnen alleen binnen de unit 

aangeroepen worden. De procedures van de oefeningen zelf kunnen wel buiten de unit 

aangeroepen worden. 

3.3 Aanroepen van de unit 

In het begin van het hoofdprogramma of de unit (in de Uses-clause, MPW-Pascal, 

deel I, blz. 34) kunnen de units die gebruikt moeten worden, worden aangeroepen. 

Dit gebeurt als volgt: 
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Voorbeeld: 

PROGRAM Hoofdprogram 

l.SES 

{$LOAD PasSym.Dump} {de standaard Maxintosh Toolbox} 

Memtypes, Quickdraw, Osintf, Toolintf, Packintf, Fixmath, Paslibintf, 

{$LOAD Sound.Dump} {IPO unit met geluidsroutines} 

Sound, 

{$LOAD Utilities. Dump} 

Utilities, 

{$LOAD} 

structuur; 

{IPO unit met diverse routines} 

De laatste is de naam van de Unit waar de oefeningen van het programma structuur 

zich bevinden. Voor de betekenis van {$LOAD} zie MPW-Pascal, deel I, blz. 142. In 

de Uses-clause worden alle units die door een unit of (in dit geval) een hoofd

programma worden gebruikt gedeclareerd. De syntax van programma's en units is 

beschreven in MPW-Pascal, deel I, chapter 5. 

4 Procedures 

4.1 Globale variabelen 

Constanten: 

maxgraf: 

maxword: 

fontsize: 

waittime: 

Variabelen 

vuig rens: 

ybov: 
yond: 

yco: 

aantal: 

gevraagd: 

maximaal aantal grafemen dat in een oefening gebruikt wordt. 

maximaal aantal woorden dat per oefening gebruikt wordt. 

grootte van de letters. 

de maximale tijd die je hebt om na te denken. 

integer - vulgrens van de hulparray voor het wegschrijven van 

de response. 

integer - linker ycoordinaat van de te definieren rechthoek. 

integer - rechter ycoordinaat van de te definieren rechthoek. 

integer - standaard ycoordinaat nodig voor berekenen van yond en 

ybov. 

integer - variabele voor het aantal grafemen die door de 

procedure decompose in een array worden gezet. 

grafree-gegevens van de grafemen opgeslagen in dit record. 
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woorden: arjntormatje - alle informatie van de woorden opgeslagen en een 

array van records (de informatie van een woord staat en een 

record). 

response(! - Vl):arstrjng - hulparray voor tijdelijke opslag van response. 

doelgraf_graf: str255 - de doelletter. 

doelgraf_rech: rem- het rechthoekje dat gedefinieerd is om de doelletter. 

hu I p: .ari1 - hulparray van de procedure decompose waarin de grafemen 

van een woordje zijn opgeslagen. Het type arit is beschreven in 

de unit Utilities van !PO-Interfaces. 

Ratatypes 

De datatypes die gebruikt worden zijn: 

* het RECORD lnformatie(zie de procedure Inlezen) 

* grafree = RECORD 

graf: arit; 

rech: ARRAY(1 maxgraf] OF reet; 

END; 

Dit record bevat de grafemen met de bijbehorende vierkantjes. 

* arstring = ARRAY[1 30] OF string. Deze array wordt gebruikt voor tijdelijke 

opslag van antwoorden(response). 

* arinformatie = ARRAY[1 .. maxword] OF informatie. Bevat alle woorden en hun 

informatie. 

4.2 Procedure beschrijvingen 

4.2.1 Externe Procedures 

In dit hoofdstuk wordt voor iedere gebruikte procedure aangegeven: 

* het doel 

* eventuele gebruikte hulpprocedures 

* de gebruikte lokale variabelen, hun type en hun betekenis, tenminste 

voorzover relevant voor een goed begrip 

* de globale werking. 

De behandelde procedures staan in alfabetische volgorde. Al deze procedures zijn 

alleen binnen de unit te gebruiken. Buiten de unit kunnen ze dus niet worden 

aangeroepen. 

Function Antwoord: 

.QQ.e.I;_ Kijken of er geklikt is en zoja waar op het scherm met de muis geklikt is. 

Hulpprocedures: Tickcount-function: retourneert het huidige aantal tikken(in 
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1/60 per seconde} sinds de laatste keer dat het systeem 

opgestart is(zie lnside Macintosh deel I blz. 360}. 

GetnextEvent-functlon: wacht tot er een event(muis klik} 

optreedt en retourneert het punt waar geklikt is(zie lnside 

Macintosh deel I blz.257}. 

Ptinrect-function: kijkt of het gegeven punt in het meegegeven 

vierkantje ligt(zie lnside Macintosh deel I blz. 175}. 

Lokale variabelen: Myevent: Eventrecord - het punt waar met de muis geklikt is. 

startticks:longint - begintijd waarop begonnen wordt met 

antwoorden. 

bepaal: integer- hulpvariabele die op het einde van deze functie 

zijn waarde toekend aan antwoord. 
i: int eg er - teller. 

geantwoord: boolean - als er in een vierkant geklikt is wordt 

de variabele 'geantwoord' true. 

Globale werking: De variabele 'bepaal' wordt geïnitialiseerd op nul. De begintijd 

waarop met antwoorden begonnen wordt, wordt geklokt. In een loop 

wordt er gewacht tot er met de muis geklikt is waarbij moet gelden dat 

de variabele 'bepaal' nul blijft en er niet langer dan 'waittime'(deze 

constante is nu 10 seconden} nagedacht is. Nu zijn er twee mogelijkheden: 

1 . binnen tien seconden wordt er geklikt: Allereerst wordt er gekeken of 

het gegeven punt zich in het vierkantje van de doelletter bevindt. Zo niet, 

dan wordt er in een loop gekeken of er in een van de andere 

(onzichtbare} vierkanten geklikt is en is dit ook niet het geval dan blijft 

er alleen de mogelijkheid over dat er ergens geklikt is waar niks staat. 

2. er wordt langer dan tien seconden nagedacht: dit zal de computer 

meededelen. 

Procedure Decompose; 

~ Het meegegeven woord wordt ontleden in grafemen en deze grafemen 

worden in een array geplaatst. Deze procedure is in de Unit Utilities van 
!PO-Interfaces beschreven. 

Procedure lnitoefenjng: 

~ Het initialiseren van variabelen die door elke oefening gebruikt worden. 

Hierbij worden de variabelen 'ready', 'keer' en 'vulgrens' op nul 

geïnitialiseerd en worden alle events(muis-klik} die tot nu toe 

verschenen zijn weggegooid. 

Procedure Inlezen; 

~ Het inlezen van de gehele input-file en het opslaan van de gegevens in een 

array van records. 

Lokale variabelen: infile: text - hulpvariabele. 
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i: integer - teller. 

x: string - hulpvariabele die een lege regel inleest. 

Globale werking: De informatie die ingelezen wordt ziet er als volgt uit: 

informatie = RECORD 

doelwoord :item; 

lidwoorddoelw : item; 

plaatjesnr : integer; 

stam 

juistgraf 

alternatief1 

alternatief2 
afleider1 

afleider2 

afleider3 

vergelijker 

lidwoordverg 

plaatjesnr2 

END; 

De betekenis van deze velden is: 

doelwoord: dit is het doelwoord. 

:item; 

:item 

:item; 

:item; 

:item; 

: item; 

: item; 

: item; 

:item; 

: integer; 

lidwoorddoelw: lidwoord van het doelwoord, kan 'de', 'het', 'een' of' ' zijn. 

plaatjesnr: 

stam: 
juistgraf: 

plaatjesnummer van het doelwoord. 

stam, hierdoor weet je welke letter geoefend kan worden. 
korrekte grafeem wat op de plek van de spatie, in de stam ingevoegd 

moet worden. 

alternatief1: 

alternatief2: 

afleider1: 

afleider2: 

afleider3: 

vergelijker: 

alternatief grafeem 1. 

alternatief grafeem 2. 

afleider 1. 

afleider 2. 

afleider 3. 

vergelijker. 

lidwoordverg: lidwoord van de vergelijker. 

plaatjesnr2: plaatjes nummer van het doelwoord. 

Procedure Opbouwscherm: 

~ Het op de juiste plaats plaatsen van de woorden, de letters en de 

vierkantjes op het scherm. 

Hulpprocedures: lnitfont; 

Ycoord; 

Teken; 

Penpat: het definieren van het patroon van de pen waarmee het vierkant 

getekend moet worden, zie lnside Macintosh deel I blz.170; 
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Framerect: het tekenen van het vierkant dat is meegegeven, zie lnside 

Macintosh deel I blz.176; 

Decompose; 

Vularray; 

RandomiseArchar. 

Lokale variabelen: goed: integer- het random nummer 

breedte: integer - de breedte van een gegeven string(of karakter). 

i: integer - teller. 

x: integer - hulpvariabele voor xcoordinaat. 

constanten: 

x doel: integer - standaard begin xcoordinaat van de doelletters. 

xgevr: integer - standaard begin xcoordinaat van de globaalwoorden(oef1 

en oef2} of letters(oef3}. 

Globale werking: per oefening 

1 . Allereerst wordt de doelletter op het scherm getekend met het 
' 

zichtbare viérkantje eromheen. Daarna in een loop worden de 

woordsamenstellende letters op het scherm gezet en de onzichtbare 

vierkanten eromheen gedefinieerd. 

2. De doelletter wordt op het scherm getekend met het zichtbare 

vierkant eromheen. Daarna in een loop de woordsamenstellende letters 

van de drie woorden. De grafemen van de drie woordjes zijn allemaal in 

een array gezet zodat we deze array in de functie antwoord makkelijk 

kunnen doorlopen De variabele 'yco' is voor de drie woorden 

verschillend. Het eerste woord wordt boven het midden geschreven. 

Meegegeven is hoe lang dit woord is zodat we weten wanneer het tweede 

woord begint die op het midden van het scherm geplaatst wordt. 

Hetzelfde geldt voor het derde woord. 

3. De stam van het woord(het woord behalve de laatste letter) wordt 

links in het midden van het scherm geplaatst. In een hulparray worden 

het juiste grafeem en de twee andere grafemen door elkaar gegooid en deze 

worden daarna onder elkaar op het scherm geplaatst. 

4. Alleen de vierkanten die naar aanleiding van de breedte van een letter 

gedefinieerd worden, worden getekend. 

5. In een loop worden de woordsamenstellende letters op het scherm 

geplaatst en onzichtbare vierkanten erom gedefinieerd. 

6. Allereerst worden de grafemen door elkaar gegooid en daarna op het 

midden van het scherm geplaatst. 

Eunction RandomiseArchar; 

.QQ.et. Het randomiseren van een gegeven array. De waarde van de functie 

wordt de door elkaar gegooide array. Deze functie is ook beschreven in de 

Unit Utilities van !PO-Interfaces. 
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Procedure Teken: 

~ Het tekenen van de grafemen van de globaalwoorden op het scherm en het 

definieren van een vierkant hieromheen. 

Hulpprocedures: Stringwidth: retourneert de breedte van het karakter(zie lnside 

Macintosh deel I blz. 173). 

Setrect: het definieren van een vierkant(zie lnside Macintosh deel 

I blz. 174). 

Printstring: het printen van de string op het scherm. 

Procedure Wegschrijven: 

~ Het wegschrijven van de string-array response naar een antwoord file. 

Hulpprocedures: Flushvol-function: bijhouden van de inhoud van de betrokken 

volume buffer en beschrijvende informatie over het 

volume(zie lnside Macintosh deel 11 blz.89). 

Lokale variabelen: infile: text - hulpvariabele. 

vrefnum: integer - variabele nodig voor het specificeren van het 

volume. 

j: integer - teller. 

err: OSErr - hulpvariabele voor de Flushvol-function. 

Globale werking: De array response die tijdens de procedure van een oefening gevuld 

wordt, wordt per string weggeschreven naar een file. 

Procedure Ycoord: 

~ Het berekenen van yond en ybov. 

Hulpprocedures: Getfontinfo(zie lnside Macintosh deel I blz.173), deze geeft de 

volgende informatie terug: 

TYPE Fontinfo = RECORD 

ascent: integer; {hoogte van de beschikbare ruimte 

boven de startlijn van de letter} 

descent: integer; {hoogte ruimte onder startlijn} 

widMax: integer; {maximum karakter breedte} 

reading: integer; 

END; 

Lokale variabelen: info: Fontinfo. 

4.2.2 De Oefeningen 

In het programma Structuur is ervan uitgegaan dat er zes woordjes ingelezen 

worden. Ook is ervan uitgegaan dat een woordje maximaal uit zes grafemen bestaat. 

Als er meerdere en langere woordjes ingelezen moeten worden moet er in de Unit 

waar structuur beschreven is het een en het ander veranderd worden. Hierop wil ik 
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nu wat nader ingaan. 

De constante 'maxword' geeft aan hoeveel woordjes ingelezen kunnen worden. Deze 

constante is nu zes. Als er meerdere woordjes ingelezen moeten worden moet deze 

constante veranderd worden. Je geeft hem dan de waarde die aangeeft hoeveel 

woordjes er nu ingelezen zullen worden. 

De constante 'maxgraf geeft aan hoeveel grafemen er maximaal gebruikt worden. 

Deze constante heeft nu de waarde achttien. Dit komt omdat er in een oefening 

maximaal drie woordjes worden gebruikt{en wel in oefening 2). Van al deze 

woordjes worden de grafemen bepaald en als we woordjes hebben van maximaal zes 

grafemen, hebben we maximaal 3*6=18 grafemen waar een vierkantje om 

gedefinieerd moet werden. Als er woordjes met meer dan zes grafemen ingelezen 

worden moet deze constante veranderd worden. Hij krijgt dan de waarde van het 

maximaal aantal grafemen van een woordje vermenigvuldigd met drie. 

Als het maximale aantal grafemen groter wordt moet er nog een tweede verandering 

komen en wel in het CASE-statement van de procedures van de oefeningen. Dit zal ik 

nu per oefening even doorlopen. 

Oefening 1: De functie Antwoord kan nu maximaal de waarde zes krijgen. Bij 

meerdere grafemen kan deze functie ook grotere waarden krijgen. Het aantal 

mogelijkheden in het CASE-statement wordt dan ook groter. 

Een voorbeeld: als het maximale aantal grafemen zeven wordt dan moet het CASE

statement aangevuld worden met: 

7: 
BEGIN 

vulgrens := vulgrens + 1 ; 

IF doelgraf_graf = gevraagd.graf[7] 

THEN 

BEGIN 

makesound{'dit is goed'); 

response[vulgrens] := 'dit is goed'; 

END 
EL.SE 

BEGIN 

makesound{'nee dit is fout'); 

response[vulgrens] := 'nee dit is fout'; 

END; 

ready := true; 

END; 

Als er maximaal acht grafemen zijn dan moet dit stukje er twee keer worden 

tussengevoegd en wel met de cijfers 7 en 8 ervoor. Zo gaat het steeds verder. 

Oefening 2: Hier moet het CASE-statement zo aangevuld worden dat de functie 

Antwoord maximaal de waarde kan krijgen van 3*{het maximale aantal grafemen}. 

Het aanvullen gaat op dezelfde manier als bij oefening 1. 
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Oefenjog 3: Bij deze oefening hoeft verder niets veranderd te worden. 

Oefenjog 4: Bij deze oefening geldt hetzelfde als bij oefening1. Het stuk wat 

toegevoegd moet worden aan het CASE-statement is wat anders. In dit geval moet 

worden tussengevoegd(eo wel zoveel keer als er grafemen meer zijn(dan zes)): 

7: 
BEGIN 

makesound('oee dit is fout'); 

ready := true; 

vulgrens := vulgrens + 1; 

responseiV[vulgrens] := 'nee dit is fout'; 

END; 

Bij oefening 3 t/m 6 is het zo dat als de functie Antwoord de waarde -1 krijgt de 

leerling het juiste heeft aangewezen en als Antwoord de waarde 1 en hoger heeft dan 

is er een foute letter aangewezen. Dit is iets anders als bij de oefeningen 1 en 2. Zie 

hiervoor figuur 3.1.5. 

Oefenjog 5 en 6: Bij deze oefeningen geldt precies hetzelfde als bij oefening 4. 
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