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 1 Doet ie het? 

Start: 
Sluit de micro:bit aan op de 
USB-poort aan de linkerkant van 
de laptop. 
Druk op de Windowstoets.  
Klik op Microblocks. 
Klik rechtsboven op Connect. 
Kies COM10.  
Als de verbinding is 
gelukt, wordt de rode 
cirkel groen. 
 
Nederlands 
Klik rechtsboven op de 
wereldbol 
Kies Nederlands 
 
Een LED knippert 
Klik op Output 
Sleep 2x het maak gebruiker LED blok 
in het rechterveld  
Klik het tweede blok op uit 

 
Klik op Control  
Sleep de start herhaal en wacht 
blokken in het rechterveld 

 
Maak de blokken aan elkaar 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 
 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 

 Kun je andere knipperpatronen 
maken? 

 

 

 2 Met A en B 

Je kunt elke LED apart aansturen. Dan 
heb je extra blokken nodig. 
 
Welke LED knippert met knop A? 
Klik op Output 
Sleep het zet aan x…y… blok en het 
zet uit x…y… blok in het rechterveld.  
Klik op Control  
Sleep de wanneer knop A wordt 
ingedrukt en wacht blokken 
Maak de blokken aan elkaar 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 
 

Welke LED knippert met knop B? 
Je kunt je hele code dupliceren: 
Rechtsklik op je bovenste blok. 
Klik op de tweede keuze ..all 
Verander met het pijltje knop A in B 
Verander de x en y posities. 
Verander de tijden. 

 
 Kun je langere knipperpatronen 
maken? 

 Kun je met deze LED-blokken 
meerdere LEDs laten branden? 
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 3 Animaties tekenen 

Je kunt figuren maken 
door LED’s aan en uit 
zetten in het scherm blok. 
  
Welke figuren bewegen 
met knop A? 
Klik op Output 
Sleep 2 scherm blokken en een wis 
scherm blok. 
Verander de LED’s van één schermblok 

 
Klik op Control  
Sleep de wanneer knop A wordt 
ingedrukt en 3 wacht blokken. 

 
Maak de blokken aan elkaar 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders?  

 

 Maak ook een animatie voor knop B 
Rechtsklik op je bovenste blok. 
Klik op de tweede keuze ..all 
Verander met het pijltje knop A in B 
 

 Gebruik de micro:bit als stemknop. 

 
 

 Maak een “like”meter 
Je weet niet of je iets of iemand leuk 
vindt. 
Je laat de micro:bit beslissen. 
Je animatie wordt de hele tijd herhaald 
totdat je op knop B drukt 
Zet een herhaal blok om de animatie 
van blok A. 
Met knop B kun je de animatie 
stoppen met het stop alles blok. 

 
 Maak een “letter”animatie 
 Maak een animatie die een richting 
aangeeft 

 Maak een groter-kleiner animatie 
 Maak een kloppend hart 
 Maak een bewegend dier  
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 4 Met A en B 

Je kunt nummers en teksten scrollen. 
Dan heb je extra blokken nodig. 
Klik op de plus achter 
Libraries.  
Er komt een nieuw venster. 
Klik op Scrolling.ubl  
Klik op Okay. 
 
Welke LED knippert met knop A? 
Klik op Scrolling 
Sleep het scroll tekst… blok en het 
scroll nummer… blok in het rechterveld.  
Klik op Control  
Sleep de wanneer knop A wordt 
ingedrukt en wanneer gestart blokken 
Maak de blokken aan elkaar  

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 
 

Je geluksnummer met knop A 
Vervang het nummer door een 
willekeurig nummer. 
Klik op Math 
Sleep het willekeurig getal 
tussen…en … blok 
Maak de code 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 

 Maak je naambordje 
 Scroll een leus of boodschap 
 Kun je langere scroll-patronen maken? 
 Welke actie bedenk je voor knop B? 
 
 

 5 Meten is weten 

In de micro:bit zitten sensoren voor 
lichtsterkte en temperatuur.  
De gegevens kun je weergeven met het 
scrollen van nummers en teksten.  
Klik op de plus achter Libraries.  
Er komt een nieuw venster. 
Klik op Scrolling.ubl  
Klik op Okay. 
 
Meet lichtsterkte met knop A 
Klik op Scrolling 
Sleep het scroll nummer… blok in het 
rechterveld.  
Klik op Control  
Sleep het wanneer knop A wordt 
ingedrukt blok 
Klik op Input 
Sleep lichtsterkte in het scroll 
nummer… blok 
Maak de blokken aan elkaar  

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde? Wat is anders? 

 Houd je hand boven de micro:bit  
 Schijn op de micro:bit met een 
zaklantaarn op verschillende afstanden  
 

Meet de temperatuur met knop B 
Dupliceer het programma van knop A 
Verander A in B 
Sleep lichtsterkte uit het scroll 
nummer… blok 
Sleep temperatuur er in 

 
Bedenk hoeveel graden het zou kunnen 
zijn. Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
 Houd je micro:bit een tijdje in je hand 
en meet opnieuw. 
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 6 Muziek maken 

Op de micro:bit zie je pin 0 
pin 1 en pin 2. Daar kun je 
onderdelen op aansluiten. 
Je hebt 2 snoertjes nodig 
en een piëzo of oortjes.  
Verbind de rode draad met pin 0  
Verbind de zwarte draad met GND 

Programmeer een liedje.  
Dan heb je extra blokken nodig. 
Klik op de plus achter Libraries.  
Er komt een nieuw venster. 
Klik op Tone.ubl  
Klik op Okay. 
Maak de blokken aan elkaar  

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 
Van welk liedje hoor je het begin? 

 Kun je het liedje afmaken?  
 
Langzamer of sneller afspelen 
Misschien wil je het tempo veranderen. 
Dan ben je wel even bezig. 
Laat de micro:bit het werk doen.  

Maak 3 variabelen: 
Klik Variabelen 
Klik Add a variable 
Geef de variabele een 
duidelijke naam 
Maak zo deze  3 variabelen 
 
Gebruik 3 maak … … blokken 
en zet die direct onder het begin om de 
beginwaardes te bepalen. 
Vervang de …ms getallen door de 
variabelen 

 
 Kun je een ander liedje maken?  
 Kun je een canon programmeren? 
 Kun je een vraag en antwoord 
melodietje bedenken voor knop A en B 

 Kun je een liedje eerst langzaam 
afspelen met de ene knop en dan 
sneller met de andere knop? 

 Kun je een animatie of scrolltekst 
combineren met muziek? 

 Kun je laten zien en horen hoeveel 
lichtsterkte de micro:bit meet? 
Tip: Voeg deze blokken 

 
met je eigen getallen toe aan je code 

 
 

oortjes:de 
krokodilbekjes 
mogen elkaar  
niet raken 

< kleiner dan 

> groter dan 
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 7 Extra LED-lampjes 

Op de micro:bit zie je pin 0 pin 1 en pin 
2. Daar kun je onderdelen op aansluiten. 
Je hebt 2 snoertjes nodig en 
een LED-lampje.  
Neem een LED lampje. 
Verbind het lange pootje met pin 1 
Verbind het korte pootje met GND 
 
LED-lampje aan en uit met knop A 
Klik op Pins 
Sleep 2 maak digitale pin… … blokken 
in het rechterveld.  
Verander één blok van aan naar uit. 
Klik op Control  
Sleep de wanneer knop A wordt 
ingedrukt, herhaal…, en 2 wacht 
blokken 
Maak de blokken aan elkaar  

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 

 Verkeerslicht met geluiden, rode en 
groene LED:  
Maak het 
tweede 
lampje vast 
aan pin 2 
en GND 
Dupliceer 
je code en 
pas het aan 

 Breid het uit met een gele LED:  
Maak het derde lampje vast aan pin 0 
en GND  
Dupliceer je code en pas het aan 

 Hoe kun je extra lampjes goed 
gebruiken?  
 

 8 Radio 

Micro:bits kunnen elkaar berichten 
sturen met radiosignalen. 
Je hebt twee micro:bits nodig en extra 
blokken. 
Klik op de plus achter Libraries.  
Er komt een nieuw venster. 
Klik op Radio.ubl  
Klik op Okay. 
 
Een groep maken 
Allebei de micro:bits moeten op 
hetzelfde kanaal staan.  
Dat regel je bij de start 

 
Maak de code van de zender na 

 
Maak de code van de ontvanger na 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde?  
Wat is anders? 

 Verken zelf de mogelijkheden. 
 De ontvanger kan ook zenden. 
De zender kan ook ontvangen. 

 Maak een reactiespel of een quiz of…… 
 

groen=aan 

rood=uit 
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 9 Kantelen  

De micro:bit heeft een kantelsensor. 
Verken de kantelsensor 
Bij Input staan de 3 kantel bewegingen 
Bouw de code. 

 
Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start en kantel je micro:bit van 
links naar rechts en weer terug 

 Verken ook de kantel y en de kantel z 
 

Kantelspelletje: Magische glitter 
Bouw de code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start en beweeg je micro:bit 
heen en weer en op en neer. 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde? Wat is anders? 

 Experimenteer met de code 
 
Kantelspelletje: Naar het midden 
Bouw de code. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk wat er gaat gebeuren. 
Druk op Start en beweeg je micro:bit 
heen en weer en op en neer. 

 Is je voorspelling uitgekomen? 
Wat is hetzelfde? Wat is anders? 

 Experimenteer met de code 
 
Vind je eigen spelletjes en animaties uit. 
Combineer wat je hebt geleerd van alle 
kaarten. Veel plezier en succes. 


