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De waanzinnige Micro:hut
met

Natuurlijk zijn de avonturen van Andy en Terry en hun waanzinnige 
boomhut je wel bekend. Deze vrienden kunnen alles maken wat ze 
bedenken. Soms pakt dat goed uit, vaker loopt het anders dan bedacht 
en moeten ze de boel aanpassen. Dit zorgt steeds weer voor een nieuw 
avontuur! Met de micro:bit is het eigenlijk net zo. De mogelijkheden van 
dit computertje zijn eindeloos, maar het gaat niet altijd meteen zoals je 
gehoopt had. Tijdens deze les gaan leerlingen in tweetallen ontdekken 
wat de mogelijkheden van de micro:bit zijn.

boodschappenlijstje
 
Per twee leerlingen

 ° Micro:Bit + USB KABEL
 ° 2 AAA Batterijen in houder
 ° Chromebook met internet
 ° Micro:Bit explorer kaarten
 ° Boek: de waanzinnige boomhut
 ° eventueel kopertape
 ° EVentueel LED-Lampjes 

Voor de docent
 ° Deze instructie
 ° powerpoint presentatie

De micro:bit is een klein computertje ter grootte van 
je handpalm. Dit slimme apparaatje is in Engeland 
bedacht om scholieren van de bovenbouw van het 
primair onderwijs de beginselen van programmeren en 
computational thinking aan te leren.
 
De micro:bit is ontwikkeld door de BBC, de publieke 
omroep van het Verenigd Koninkrijk, en in 2015 zijn er 
zo’n miljoen uitgedeeld op Britse scholen. Helemaal 
voor niets! Inmiddels is de micro:bit ook in Nederland 
verkrijgbaar (niet gratis, maar ook niet heel duur) en zijn 
er talloze uitbreidingen op de markt.

Op het moederbordje zitten verschillende sensoren, 
zoals een kompas, accelerometer, wat knopjes en 
een LED-matrix met 25 lampjes. Micro:bits kunnen via 
USB met een computer verbonden worden en kunnen 
onderling met elkaar ‘communiceren’ via Bluetooth. 
Daarnaast zijn er nog 20 pins beschikbaar die op 
verschillende manieren aangesloten kunnen worden.
 
Dit alles is te programmeren via een online block-
editor, een visuele programmeeromgeving die sterk 
doet denken aan Scratch. Kinderen die al met Scratch 
kunnen werken zullen dan ook snel hun weg vinden.

1. Leerlingen maken op speelse wijze kennis met 
de micro:bit

2. Leerlingen kunnen met de online block-editor 
een (klein) programma schrijven

3. Leerlingen kunnen dit programma via een 
gegeven stappenplan van Chromebook naar 
micro:bit kopieren

4. Leerlingen begrijpen de cyclus van bedenken, 
programmeren, testen en debuggen

5. Leerlingen gebruiken boeken als startpunt voor 
nieuwe creatieve uitspattingen (leesbevordering)

90 minuten
Basisles
Bovenbouw

 Wat gaan we tijdens deze les doen?

 Maar eerst: Wat is de micro:bit eigenlijk?

 Welke leerdoelen worden met deze les nagestreefd?
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Introductie de Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen
Deel aan het begin van de les de boeken uit onder de tweetallen. Lees dan klassikaal hoofdstuk 1 van 
De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen of laat het filmpje van Boekenfilmpjes zien:

 https://www.youtube.com/watch?v=hYtJgYFc9zU

Introductie Micro:Bit en Explorer kaarten
Laat aan de hand van dia 3 zien welke input mogelijkheden er allemaal op de micro:bit zitten en hoe 
deze sensoren terugkomen in de visuele programmeerapplicatie MakeCode. Laat de Explorer kaarten 
zien vertel dat er per inputmogelijkheid een aparte kaart is. We gaan deze les voornamelijk met deze 
kaarten aan de slag zodat de leerlingen bekend raken met de verschillende mogelijkheden van de 
micro:bit.

Klassikale opdracht 
Bekijk het filmpje van SkillsDojo. Missie 1 Programmeer je naam in licht.

 https://www.youtube.com/watch?v=bGCh1idLUpA

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je een programma van MakeCode naar de micro:bit kopieert.
Op een andere laptop of chromebook kan dit er net iets anders anders uitzien maar het principe blijft 
hetzelfde. Het gedownloade scriptje staat bij downloads in de verkenner. Het scriptje sleep je van dat 
mapje naar de micro:bit (net zoals je bestanden naar een USB-stick kunt slepen).

Programmeer nu de micro:bit zo dat de titel van het boek - De Waanzinnige Boomhut - op het LED-
display verschijnt. Gebruik hiervoor de Explorerkaarten 1a en 1b. Op Explorerkaart 1a staat nog eens 
uitgelegd hoe je een gemaakt script naar je micro:bit verplaatsen kan.

5 minuten

dia 1-3

10 minuten

dia 4-6

15 minuten

dia 7

De waanzinnige Micro:hut

 Intoductie: Boek en Bit

 Stappenplan Kernopdracht: Programmeer een Waanzinnige Micro:Hut

Kernopdracht
Tijdens de kernopdracht gaan we de hoofdstukken uit De Waanzinnige Boomhut koppelen aan de 
Explorerkaarten. De volgorde is steeds: een hoofdstuk lezen en de opdracht van de bijbehorende
Explorerkaart maken. Voor elke opdracht hebben de leerlingen maar vijf tot tien minuten de tijd, dus 
wees streng op de tijd.
 
1. Hoofdstuk 2 lezen + Explorerkaart 2a 

Programmeer de micro:bit zo dat je als je op knop A druk de tekst “De waanzinnige Boomhut” 
ziet, als je op knop B druk het nummer “13” ziet en als je op beide knoppen tegelijk drukt je een 
icoon van een boom ziet.

2. Hoofdstuk 3 lezen + Explorerkaart 3a en 3b 
Programmeer de micro:bit zo dat je kunt tellen hoeveel huisdieren buurvrouw Jill heeft. Zie 
hiervoor pagina 33 van het boek De Waanzinnige Boomhut.

50 minuten

dia 8-9
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dia 10-15

10 minuten

dia 16

3. Optioneel: Hoofdstuk 4 lezen / Explorerkaart 4a en 4b kun je overslaan voor nu
4. Hoofdstuk 5 lezen + Explorerkaart 5a en 5b 

Programmeer de micro:bit zo dat je herrie kunt maken om Andy weer wakker te krijgen.
5. Hoofdstuk 6 lezen + Explorerkaart 6a en 6b.  

Blaffy blaft ook de hele nacht. Programmeer de micro:bit zo dat je kunt horen wanneer het 
donker wordt en hoe warm het is.

6. Hoofdstuk 7 lezen + Explorerkaart 7a en 7b  
Het pakketje met zee-apen moet rechtop vervoerd worden.  Programmeer de micro:bit zo dat je 
kunt zien of een pakket rechtop blijft en niet kantelt.

7. Hoofdstuk 8 lezen + Explorerkaart 8a en 8b 
Er was eens ooit een supervinger. Programmeer de micro:bit zo dat het een super micro:bit 
wordt waarbij je iets aansluit aan de pinnen. Tip: Het blok ‘pinnen’ vind je onder ‘geavanceerd’.

8. Hoofdstuk 9 lezen + Explorerkaart 9a 
Programmeer de micro:bit zo dat het een dobbelsteen wordt. Wie “gooit” het hoogste?

 
Je hebt nu ontdekt wat een aantal mogelijkheden van de micro:bit zijn. Maar er zijn er nog veel meer. 
Lees ieder volgend hoofdstuk en bedenk een script dat erbij past om uit te voeren met de micro:bit.
Hoofdstuk 10 t/m 13. Wie het hoogst gooit, bedenkt een opdracht bij het volgende hoofdstuk.
  
Afsluiting
Pak nog eens terug op de geformuleerde leerdoelen. Wat hebben de kinderen geleerd en wat zouden 
ze nog willen leren? Wijs de kinderen op de website van micro:bit en alle activiteiten die daar op staan. 
Maak een link naar eventuele activiteiten in de Bibliotheek zoals Coderdojo. 
  
Nog meer lezen? De boomhut van Terry en Andy heeft inmiddels al 104 verdiepingen. Leen alle
boeken van de waanzinnige boomhut bij jouw bibliotheek.

De waanzinnige Micro:hut

 Stappenplan Kernopdracht: Programmeer een Waanzinnige Micro:Hut

 Tips voor docenten

• Bereid de inhoud van deze les voor door het doornemen van deze docenteninstructie.
• Neem de PowerPoint vooraf goed door en bepaal of deze aangepast moet worden voor jouw groep.
• Zorg dat je bekend bent met de Micro:Bit en de programmeersoftware MakeCode.
• Neem ook de Explorerkaarten door. Bij voorkeur heb je de opdrachtjes eerst zelf allemaal een keer gedaan.
• Vraag aan de leerkracht of hij of zij vooraf groepjes van twee kan samenstellen.
• Zorg dat de Chromebooks opgeladen zijn of allemaal aan een stekker liggen.
• We zouden het leuk vinden als je de gemaakte foto’s naar outofthebox@probiblio.nl kan mailen.


