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Wij maken het met code!

In het schooljaar 2020-2021 zijn er weer 
8 leerkrachten van 4 scholen aan de slag 
gegaan met Computational Thinking.
In een aantal online trainingen hebben we 
geleerd wat Computational Thinking is, 
wat programmeren is en hoe we dit kunnen 
combineren.
Samen zijn we gestart met het ontwikkelen 
van lesmateriaal voor de basisschool, 
gericht op het oefenen van de begrippen uit 
programmeertaal.
Dit boekje is de start hiervan, hierin vind je 
de lesopdrachten, op onze website vind je de 
werkbladen.
We gaan samen verder op de website: 
Maakhetmetcode.nl. 

Graag zien we jou daar ook!

Marloes van Haren
Projectleider ‘Professioneel Repertoire 
in Computational Thinking’

De lesopdrachten zijn gemaakt door: 

Ramona de Kinkelder    

Marloes Westerveld - Ten Haaken 

-De Kleine Wereld

Stijn van Orsouw

Anne Peer  

-De Dromedaris

Janneke Weijers

Maikel Beumer  

-Heilig Hart

Fanne Brouwer  

-Junior Technovium

Dit boekje is tot stand gekomen met steun van onderstaande partners:
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4  Maak je tosti <algoritme>

8  Mastermind! Kraak de code <variabelen>

12 Algoritmisch denken middenbouw <algoritme>

16 Algoritmisch denken bovenbouw <algoritme>

20  Hoe ga jij naar school? <gegevens meten en visualiseren>

24 Bewegen met je micro:bit <micro:bit>

Inhoudsopgave
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Maak je tosti

Tijdens deze les gaan de leerlingen in tweetallen 

ervaren hoe je met algoritmes werkt. 

Als hulpmiddel gebruiken we het maken van een tosti.

Doelgroep:   middenbouw
Duur van de les:  45 minuten, daarna tosti opeten!
Doel:    Aan het eind van de les weten leerlingen hoe je een 
   basaal algoritme kunt opstellen.
Materiaal:   tosti-ijzers, brood, kaas, potlood, werkblad (zie website).
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Maak een tostiStap

Opdracht 1.

De leerkracht geeft alle leerlingen de opdracht om de stappen op te schrijven die je nodig hebt om een tosti 
te maken. Dit doen ze terwijl de leerkracht daadwerkelijk een tosti aan het maken is voor de klas. 
Alle leerlingen hebben onderstaand schema om in te vullen.
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Opdracht 2.
Laat de leerlingen nu de eerste handeling in onderstaand schema verwerken.

...

rechterhand

pak op tosti-ijzer buitenkant boterham

leg neer breng op bord kaas

hou vast boterham open binnenkant stekker

duw kaas dicht open in

linkerhand

klap stekker uit tosti-ijzer tosti-ijzer

trek tosti-ijzer In stopcontact bord

knijp tosti boterham stekker uit

zet in bord in op
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Opdracht 3.
Verdeel de groep in tweetallen en laat ieder 
tweetal alle stappen verwerken in het schema. (zie 
werkblad)

     Omcirkel de juiste woorden.
     Je mag alleen deze woorden gebruiken.
     Begin iedere opdracht op een nieuwe regel.
     Nummer de regels.

Opdracht 4.
De ingevulde schema’s worden nu door de andere 
leerling uitgevoerd. Ze lezen de regels voor zoals 
op het blad staat. Kloppen alle stappen of zijn er 
aanpassingen nodig?

Opdracht 5.
ls laatste speelt de leerkracht de rol van robot en 
laat enkele leerlingen hun algoritme voorlezen. Wat 
zijn de verschillen?

     Wat hebben jullie geleerd?
     Wat is nu een algoritme?
     Wat valt jullie op?
     Wat vond je makkelijk en moeilijk?
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Mastermind! Kraak de code

Doelgroep:   midden-/bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Voorbereiding:   print de spelvellen uit (zie website), 5 per duo
Benodigdheden:  spelvellen, potloden of stiften

Doel:
Doel (digitale vaardigheden): 
Ik kan een variabele herkennen in een oplossing.
Ik kan fouten in diagrammen en modellen herkennen.

Doel (kernvak rekenen):
Ik gebruik taal om strategieën en algoritmes te beschrijven en te beoordelen
Ik gebruik taal om conclusies te generaliseren.

21st century skills:
Communiceren
Creatief- en kritisch denken

Duur: 60 minuten
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Introductie

Vertel: 
We gaan het hebben over het kraken van codes. 

Vraag:
Waarom zijn er codes?
Waarvoor kun je codes gebruiken?
Wat voor soort codes ken je?
Gebruik je zelf wel eens codes?
Wanneer en waarvoor?

Er zijn verschillende soorten codes: postcodes, 
pincodes, codetaal, barcodes en nog veel 
meer. Vandaag gaan we het hebben over 
beveiligingscodes en daar gaan we ook mee aan 
de slag. Het woord beveiligingscode verklapt al 
waar de code voor dient: ter beveiliging van iets. De 
beveiligingscode zorgt ervoor dat niemand anders 
hetgeen gebruikt waarvoor jij een beveiligingscode 
gemaakt hebt. Een beveiligingscode komt veel voor. 
Denk maar aan het ontgrendelen van je telefoon of 
tablet. Of aan de code van je pinpas als je geld wil 
pinnen.

Vroeger moest je om te pinnen naar de bank toe. Je 
liet je bankpas zien en vertelde hoeveel geld je nodig 
had. Als dat bedrag op jouw rekening stond, kreeg  
je dat bedrag van de bankmedewerker. Als de bank 
dicht was, kon je dus geen geld opnemen. 

In 1988 bedachten de banken daar was op. Alle 
bankpassen kregen een PIN: een Persoonlijk 
Identificatie Nummer, een nummer waaraan jij 
te herkennen bent. Overal in het land kwamen 
geldautomaten waar je je geld kon opnemen. Een 
jaar later kon je met je PIN in de winkel betalen. 
Tegenwoordig weten we niet anders en kunnen we 
zelfs contactloos betalen of met je telefoon. 

Vertel:
Een beveiligingscode is veilig zolang je zorgt 
dat niemand je code weet. Bij een PIN zijn dat 
bijvoorbeeld vier cijfertjes. Ondanks dat het 
maar vier cijfertjes zijn, zijn er wel heel veel 
verschillende mogelijkheden. Weet iemand hoe veel 
mogelijkheden dat zijn?
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Leg uit:
Er zijn 10.000 mogelijkheden. 
Je kunt alle cijfers gebruiken van 0000 tot 9999. Dat 
zijn alle cijfers tot 9999, met 0000 meegerekend is 
dat 10.000. deze cijfers noem je variabelen.
Je mag een pincode maar drie keer fout intoetsen. 
Als je het voor de derde keer verkeerd intoetst, wordt 
je pasje geblokkeerd en kun je er geen geld meer 
mee opnemen. Iemand die jouw code wil kraken kan 
dus niet oneindig uitproberen, dus het is heel lastig 
om geld op te nemen met jouw pasje. 

Verwerking 

Vertel:
We gaan een spel spelen waarbij we elkaars code 
proberen te kraken. Het spel heet Mastermind en 
bestaat al best lang. We gebruiken 8 cijfers, letters, 
kleuren of figuren, dit zijn de variabelen.
Je maakt straks duo’s en in je duo vul je straks bij 
het eerste tabel op je werkblad in welke variabelen 
(symbolen) je gaat gebruiken. Je mag elk symbool 
maar een keer gebruiken. 

Knip het strookje met de symbolen én het strookje 
met een tabel met vier vakjes eronder los van het 
werkblad. 

De codemaker verzint een geheime code van vier 
verschillende symbolen (zorg dat de codekraker 
deze niet ziet) en vult deze in bij het strookje met 
vier vakjes.

De codekraker gaat nu proberen de geheime code te 
ontcijferen. Dit doet hij door 4 verschillende symbo-
len in te vullen bij de eerste regel van het werkblad. 
De codemaker geeft met behulp van rondjes en lege 
vakjes aan welke symbolen in de code zitten en/of 
op de juiste plaats staan. 

Staat een symbool op de goed plek, teken dan een 
dicht rondje. Zit een symbool niet in de code, laat 
het vakje dan leeg. Zit het symbool wel in de code, 
maar niet op de juiste plek, teken dan een open 
rondje.

Raad aan de hand van de hints van de codemaker 
opnieuw welke 4 symbolen er in de code zitten en 
vul deze in bij de tweede regel. De codemaker geeft 
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opnieuw aan welke cijfers in de code zitten en/of op 
de juiste plek staan.

Ga zo door tot de code gekraakt is, of tot er twaalf 
rondes voorbij zijn. 

Speel het spel daarna nogmaals, maar wissel 
van rol. De codemaker wordt de codekraker en 
andersom. Wie heeft de minste rondes nodig om de 
code te kraken?

Doe dit een keer voor in de klas of model tijdens het 
vertellen en controleer of alle leerlingen het spel 
begrijpen. Is het voor sommigen moeilijk, zorg dat 
je bij ze in de buurt gaat staan/zitten of zet ze aan 
de instructietafel zodat je aanwijzingen kunt geven 
indien nodig.

Afsluiting:
Hoe ging het? Lukte het om binnen twaalf keer 
de code te achterhalen? Welke variabelen heb je 
gebruikt? Heeft iemand een truc ontdekt? Laat de 
leerlingen uitleggen welke truc of aanpak ze gebruikt 
hebben om de code te kraken. Daarmee leggen ze 
uit hoe je met een variabele om moet gaan. Ook 
stimuleer je kinderen om hardop na te denken. 

Variant:

Lukt het de kinderen om 
binnen twaalf keer de code 
te kraken? Dan kun je het 

moeilijker maken door toe te 
staan dat de codemaker een 
symbool meer dan een keer 

mag gebruiken.
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Doelgroep:  Middenbouw (groep 3-5)

Materialen:  Powerpoint Grej of the Day, werkblad (zie website), pen/potlood, camera (van telefoon)

Voorbereiding: Grej algoritme. Dag van te voren geef je een raadsel mee. Dag daarna geef je een korte 
presentatie van tien minuten over algoritme. Informatie over algoritme vind je in de laatste 
twee dia’s. Deze kun je gebruiken tijdens de presentatie (powerpoint bijgevoegd).

Doel:   Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken.

Subdoelen:  -  uitleggen wat een algoritme is en eenvoudige algoritme op formele wijze te beschrijven  
 met een opeenvolging van instructies en met als-dan-structuren.

 - van eenvoudige problemen een oplossingsstrategie als een algoritme te    
 beschrijven.

 - stappenplannen te testen op fouten en deze eventueel te verbeteren.
 - Kan een taak opdelen in kleinere taken

Duur:  50 minuten

Algoritmisch denken 
middenbouw 3-5
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Stap 1 (5 min.)
De leerkracht legt uit wat een algoritme is en waar 
deze aan moet voldoen. Gebruik bijvoorbeeld een 
voorbeeld als de boterham met pindakaas. Herhaling 
grej presentatie. 

Info: Een algoritme is een stappenplan met instructies 
die uitgevoerd moeten worden om een bepaald doel 
te bereiken. De bereidingswijze van een recept is 
bijvoorbeeld zo’n stappenplan. Computerprogramma 
gebruiken algoritmes om opdrachten uit te voeren. 
De algoritmes moeten heel precies zijn opgeschreven 
omdat de computer niets anders kan doen dan 
het algoritme uitvoeren. Als het niet precies 
is opgeschreven kan de uitvoering mislukken. 
Programmeurs proberen algoritmes zo slim mogelijk 
op te stellen. Daarom gebruiken ze bijvoorbeeld 
herhalingen in het stappenplan of gebruiken ze 
als-dan-opdrachten.

Voorbeelden van algoritmes zijn stappenplannen, 
bijvoorbeeld een recept.
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Introductie/uitleg

Je krijgt van je meester/juf 

de opdracht om op een zo ori-

gineel mogelijke manier naar 

buiten de gaan. Deze zet je 

eerst stapsgewijs op papier en 

mag je testen. Daarna gaan we 

in de praktijk testen of je op 

deze manier buiten komt.

Stap 2 ( subdoel 4) (kan ook klassikaal) (5 min.)
De leerlingen schrijven op aan welke dingen de route 
moet voldoen (naar de deur/trap af/jas pakken/etc.). 

Stap 3 (subdoel 2 en 4) (10 min.)
De leerlingen bedenken per criteria een algoritme om 
dit te bereiken. Hierbij gebruiken ze het onderstaande 
stappenplan met maximaal 15 stappen. Ze kunnen 
tekenen of schrijven, afhankelijk van de doelgroep die 
je het aanbiedt. 

Verwerking

Stap 4 (subdoel 1) (5 min.)
De leerlingen beschrijven aan hun maatje met 
als-dan-structuren/ anders-moet-je-dat-structuren 
hoe hun algoritme in elkaar zit. Het maatje geeft feed-
back voor eventuele verbeteringen.
Vb. als-dan-structuren → Als ik rechtdoor loop struikel 
ik over fietsen.
Vb. anders-moet-je-dat-structuren → Ik moet naar 
rechts anders struikel ik over fietsen.
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Stap 5 (subdoel 3) (10 min.)
De leerlingen testen hun algoritme in de praktijk en 
verbeteren deze waar nodig. De leerkracht filmt de 
stappen die de leerlingen nemen om buiten te komen. 
Dit monteer je aan elkaar en deel je met ouders.

Afsluiting

Stap 6 (subdoel 1) (5 min.)
De leerlingen presenteren hun stappenplan met de 
verbeteringen aan hun maatje. 

Stap  7 (subdoel 3) (10 min.)
De leerlingen testen het stappenplan van hun maatje 
en geven feedback voor eventuele verbeteringen en 
sterke kanten.
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Doelgroep:  Bovenbouw, groep 7/8

Materialen:  Werkblad (zie website), laptop/chromebook/tablet (inclusief Scratch), 
  pen/potlood, papier. Powerpoint Grej of the Day (zie website).

Voorbereiding: Grej algoritme. Dag van te voren geef je een raadsel mee. Dag daarna je een korte 
presentatie van tien minuten over algoritme. Informatie over algoritme vind je in de 
laatste twee dia’s. Deze kun je gebruiken tijdens de presentatie. 

Doel:   Kan oplossingen automatiseren door middel van algoritmisch denken.

Subdoelen:  -  uitleggen wat een algoritme is en eenvoudige algoritme op formele wijze 
  te beschrijven met een opeenvolging van instructies en met als-dan-structuren.
 -  van eenvoudige problemen een oplossingsstrategie als een algoritme te   

 beschrijven.
 - stappenplan testen op fouten en deze eventueel te verbeteren    

 (optioneel).
 - kan een taak opdelen in kleinere taken.
 - kan mogelijke oplossingen analyseren om de meest kansrijke richting 
  te bepalen.

Duur:  100 minuten, verdeeld in twee momenten van ongeveer 50 minuten.

Algoritmisch denken 
bovenbouw (7/8)



17

Stap 1 (subdoel 1) (5 min.)
De leerkracht legt uit wat een algoritme 
is en waar deze aan moet voldoen. 
Gebruik bijvoorbeeld een voorbeeld 
als de boterham met pindakaas. 
Herhaling grej presentatie. Info:

Een algoritme is een stappenplan 
met instructies die uitgevoerd moeten 

worden om een bepaald doel te bereiken. De 
bereidingswijze van een recept is bijvoorbeeld 
zo’n stappenplan. Computerprogramma gebruiken 
algoritmes om opdrachten uit te voeren. De 

algoritmes moeten heel precies zijn opgeschreven 
omdat de computer niets anders kan doen dan 
het algoritme uitvoeren. Als het niet precies 
is opgeschreven kan de uitvoering mislukken. 
Programmeurs proberen algoritmes zo slim 

mogelijk op te stellen. Daarom gebruiken ze 
bijvoorbeeld herhalingen in het stappenplan 

of gebruiken ze als-dan-opdrachten.
Voorbeelden van algoritmes zijn 
stappenplannen, bijvoorbeeld 

een recept.
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Introductie/uitleg

Binnen een paar jaar gaan de 

leerlingen naar de middelbare 

school. Zij ‘moeten’ dan op de 

fiets naar school toe. In de 

winter zitten ze met een pro-

bleem: het regent en ze willen 

niet fietsen. Ook hun ouders 

hebben geen tijd om ze naar 

school te brengen. Wat wordt 

de oplossing? 

Stap 2 (subdoel 5) (5 min.)
De leerlingen moeten eerst een overzicht maken van 
mogelijke oplossingen. Dit doen zij individueel in een 
mindmap.

Stap 3 (subdoel 5) (3 min.)
De leerlingen wisselen in viertallen hun ideeën uit en 
bepalen samen welke oplossing het meest kansrijk is.

Verwerking

Stap 4 (subdoel 2 en 4) (15 min.)
De leerkracht legt eerst de structuren/denkstappen 
uit. Het viertal splitst zich op in twee tweetallen. Het 
eerste tweetal werkt het begin van de bedachte oplos-
sing uit en het tweede tweetal het laatste deel. Ze 
maken gebruik van als-dan-structuren, anders-moet-
je-dat-structuren en loops.

Vb. als-dan-structuren → Als ik te laat kom, is de bus 
weg.

Vb. anders-moet-je-dat-structuren → ik moet op tijd 
de bus uit anders moet ik een halte teruglopen.

Vb. loops → Ben ik bij de juiste halte?   
Ja → druk de stopknop in. (herhaling) 
Nee → druk de stopknop niet in.

Stap 5 (subdoel 3) (5 min.)
De tweetallen voegen zich samen en controleren of 
de bedachte stappenplannen op elkaar aansluiten en 
er geen fouten inzitten. Als deze fouten er zijn krijgen 
zij tijd om deze te verbeteren.
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Stap 6 (subdoel 1) (15 min.)
Aan de hand van als-dan structuren presenteren de 
viertallen de oplossing aan de klas. Ze vertellen wat 
er gebeurt wanneer je de stappen volgt. Klasgenoten 
geven hierop feedback.
Herhaling voorkennis (5 min.)

Stap 7 (subdoel 3) (25 min.)
De viertallen komen terug bij elkaar en gaan de ver-
beterde versie in Scratch programmeren. Elk kind pro-
grammeert individueel.

Afsluiting

Stap 8 (subdoel 3+5) (10 min.)
De viertallen komen weer bij elkaar en vergelijken 
welke Scratch versie het beste is gelukt om aan de 
klas te laten zien en eventueel korte verbeteringen.

Optioneel stap 9 (subdoel 3+5) (10 min.)
Je kiest een aantal Scratch stappenplannen uit die je 
aan de klas laat zien. Klassikaal ga je het vergelijken 
en wordt de meest kansrijke oplossing bepaald. 

Extra:

Ook kun je de 
stappenplannen 
uitproberen 
in het echt.
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Tijdens deze les gaan de leerlingen in tweetallen 

ervaren hoe je gegevens verzamelt. In de eerste week 

is er als hulpmiddel een tabel waarin zij turven 

wat ze zien. Deze gegevens worden verwerkt in een 

model waarin de opgehaalde informatie gepresenteerd 

kan worden. In de tweede week gaan de leerling de 

opdracht automatiseren. 

Doelgroep:  groep 7/8

Materialen:  werkblad waarop aantallen geturfd worden (zie website). 

Doel:   Aan het eind van de les weten leerlingen hoe je 
  verzamelde gegevens kan visualiseren. 

Tijdsduur:  deze les is opgebouwd en wordt uitgevoerd op verschillende momenten. 
  Er is een afsluitende activiteit van 45 minuten waarin leerlingen hun 
  bevindingen presenteren. 

Hoe ga jij naar 
school?
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Opdracht 1.
1.  De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om in groepjes te onderzoeken hoe de leerlingen naar 

school komen. Leerlingen bepalen dit aan het einde van de dag. Door te zien hoe leerlingen naar huis 
gaan. Dit turfen zij in het werkblad, zie website.

2. In het groepjes bedenken zij eerst hoe ze dit samen het best kunnen onderzoeken. De leerkracht 
benoemt dat het druk is na schooltijd dus dat hier goed over nagedacht moet worden. Hierbij moeten de 
leerlingen denken aan: waar wie staat, hoe laat ze op het schoolplein staan etc. Wanneer de leerlingen 
een plan hebben, vertellen ze deze aan de leerkracht voor goedkeuring. Na goedkeuring kunnen ze infor-
matie gaan verzamelen op het schoolplein. 

3. Laat de leerlingen nadat alle gegevens zijn opgehaald het verwerken in een model waarin duidelijk wordt 
welke vervoersmiddelen er gebruikt worden.

4. De groepjes presenteren hun gegevens waarbij vermeld wordt:
        Van hoeveel leerlingen heb je iets gezien?
        Welke vervoersmiddel heeft de voorkeur?
         Hoe kan je dit ook makkelijker meten? 
         Wat zou je nog meer willen weten? 

5. Afsluiting

Er is nu op verschillende momenten vastgelegd 
hoe leerlingen naar school komen. 
• Wat hebben jullie geleerd? 
• Wat weten jullie over gegevens verzamelen en presenteren?
• Wat valt jullie op? 
• Wat vond je makkelijk en moeilijk?

!!!
Belangrijke vraag zodat 
overgang naar volgende 

opdracht soepel verloopt: 
hoe kunnen we nu meten wie 

het verst moet lopen, 
of het verst moet 
fietsen/met de 
auto gaat? 
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Opdracht 2: automatiseren

We weten nu op welke manier leerlingen naar school komen.  

Met de klas gaan we onderzoeken hoeveel stappen de leerlingen, 

die lopend naar school komen, zetten om op school te komen. 

Hiermee kunnen we het gemiddelde aantal stappen bepalen. 

Daardoor kunnen we meten wie het verst weg van school woont, 

en wie dichterbij. 

Doelgroep:  groep 7/8

Materialen:  Micro:bit

Doel:  Aan het eind van de les weten leerlingen hoe je een computer een opdracht kan laten uit-
voeren van zichzelf herhalende of eentonige taken totdat een oplossing is bereikt. 

 In dit geval het bepalen van het aantal stappen van de hele groep.
 Leerlingen zijn hier ook bezig met simulatie en modellering.

Tijdsduur:  45 minuten voor het maken van een stappenteller. Hiervoor verwijs ik naar de website. 
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Opdracht:  
1. De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om de gemaakte stappenteller 1 dag te gebruiken. 
 Je gebruikt de stappenteller op de heenweg naar school of op de terugweg naar huis. 
2. Het aantal stappen noteer je zodat we deze kunnen verzamelen met de gehele groep en kunnen bepalen 

wat ons gemiddelde is. 

Vervoersmiddel Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Lopend 

Fiets

Auto

Step

Skeelers
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Bewegen met de micro:bit

Met de micro:bit kun je zelf allerlei leuke dingen maken, 
bijvoorbeeld iets wat kan bewegen, geluid kan maken of 
dingen kan meten. Bij deze opdracht bedenken leerlingen 
iets om te maken met de micro:bit om kinderen en/of 
volwassenen te stimuleren om meer te bewegen (of actief 
spelen). Ze werken hun idee uit tot een werkend product.

Doelgroep:  De doelgroep van deze opdracht is de bovenbouw.  
Leerlingen kunnen bij deze opdracht in twee- of drietallen samenwerken

Benodigde materialen en voorbereiding: Deze activiteit is in te zetten nadat leerlingen een introductieles 
van de micro:bit hebben gevolgd. Ze zijn dus al op de hoogte van de verschillende mogelijk-
heden van de micro:bit. In het overzicht hiernaast is een weergave van alle 

 toepassingen van de micro:bit weergegeven.
 
 Voor deze opdracht is per groepje in elk geval een micro:bit nodig. Verder kan er gebruikt 

gemaakt worden van een servomotor en verschillende materialen, zoals bijvoorbeeld hout, 
karton, lijm, aluminiumfolie, rietjes, touw en ijzerdraad.

Doel: Met deze activiteit werken leerlingen aan de volgende Computational Thinking doelen:
- ‘het (her)formuleren van een probleem, zodat het m.b.v. een computer of ander 
 gereedschap kan worden opgelost’ 
- ‘het aanscherpen van het creatieve, oplossingsgerichte vermogen’.

Duur: De leerlingen werken ongeveer 1 dagdeel van 3 of 4 uur aan deze opdracht.
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Stopwatch Bluetooth Kompas

Lichtsensor
Geluids-

sensor

Simpele

muziekjes

Led-

lampjes

Waterpas Versnellings-

sensor

Thermo-

meter

Reken-

machine

Micro:bit

Knoppen
Schud-

sensor
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Micro:bit
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Opdracht: Leerlingen bedenken een uitvinding waarmee ze kinderen of volwassenen kunnen 
 stimuleren om meer te bewegen (en/of spelen). Ze werken een plan uit aan de hand 
 van het plan-canvas en ontwikkelen een prototype van hun product. 
 Ze doorlopen de volgende stappen:

 1.  Brainstormen

 2. Plan-canvas invullen

 3.  Micro:bit programmeren

 4. Product maken / knutselen

 5.  Het project klassikaal afronden en evalueren:

Afsluiting De leerlingen presenteren hun uitvinding aan de klas. Ze leggen hun idee uit aan de klas 
 en vertellen hoe ze op dit idee zijn gekomen. De leerkracht stelt de volgende vragen aan 
 de groepjes:

 -  Waarom heb je ervoor gekozen om dit te maken? 

  Hoe kwam je op dit idee?

 -  Wat heb je geleerd? 

 -  Wat zou je een volgende keer anders doen? 

 -  Waar ben je erg tevreden over?
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Aantekeningen:
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