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• Start met je micro:bit: Wat is de micro:bit? Ontstaan, uitleg van de micro:bit
en leer hoe je iets kunt downloaden en hoe je de OneNote kunt gebruiken.
• Basis: Maak eenvoudige projecten met je micro:bit en leer zo
de makecode.com ontdekken.
• Vervolg: Leer hoe je verschillende onderdelen aan je micro:bit kunt verbinden
en zo echt dingen kunt maken. Je gaat een milky monster maken,
een bibberspiraal, wearables etc.
• Expert: De grote projecten waarin je het geleerde van de andere
2 hoofdstukken in praktijk kan brengen. Je maakt een water vliegtuig,
een infinity spiegel, een auto en een boot.
• Van idee naar product: Nu ben je zelf aan de beurt. Wat is jouw idee en hoe
maak je van je idee een ontwerp en vervolgens een product?
• Hoe in de klas: In dit hoofdstuk wordt de link gemaakt naar computational
thinking en hoe doe je dit nu in een klas.
Met de microbit101 kit kun je alle projecten maken. Je zult alleen zelf nog
moeten zorgen voor scharen, lijm, karton een flinke portie enthousiasme en
wat doorzettingsvermogen.
De drie verschillende kits kun je vanaf nu bestellen via microbit101.nl.
Bestel je microbit101 kit zo snel mogelijk. Voor dat het nieuwe schooljaar begint
heb je de kit in huis.

WWW.MICROBIT101.NL

MICROBIT101 KIT
MET 130 ONDERDELEN

Voor nieuwsgierige mensen van 10 tot 101!

WAT IS DE MICROBIT101 KIT?
Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en toegang
tot een OneNote omgeving met alle beschrijvingen en codes. Bedacht en
samengesteld door Peter Heldens en Pauline Maas. Voor nieuwsgierige
mensen van 10 tot 101!
WAT KRIJG JE?
• De OneNote omgeving met de beschrijvingen van de 101 projecten
• Een microbit101 kit met alle materialen om de 101 projecten te maken
• Toegang tot Tutorials op ons YouTube kanaal
• Sjablonen om je te helpen de projecten te maken
• Achtergrondinformatie over programmeren en computational thinking
• Handvatten om betekenisvol aan de slag te gaan met de micro:bit
in je lessen
• Interessante weetjes over programmeren in het onderwijs
• 20 projecten waarbij je de 3D printer kunt inzetten – mogelijk gemaakt
door Ultimaker
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DOELGROEP
onderwijs – bovenbouw po en onderbouw vo
Maar eigenlijk is het een complete kit voor iedereen die zelf aan de slag
wil met de micro:bit.
De micro:bit is een minicomputer met 25 led-lampjes en diverse sensoren.
Het is een betaalbare minicomputer met ongekende mogelijkheden voor school
en thuis. Het voordeel ten opzicht van vele andere hardware en
software rondom computational thinking is dat de micro:bit heel open is.
Het doet een beroep op de creativiteit en biedt kansen om programmeren betekenisvol in te zetten bij vele projecten en vakgebieden. De micro:bit
programmeer je online via de makecode.com Je hoeft dus geen speciale
software te installeren.
Deze OneNote microbit101 beschrijft 101 projecten om te maken met je
micro:bit. Al het materiaal staat online. De projecten zijn gemaakt en beschreven
door docenten uit de praktijk en getest met klassen. Naast deze OneNote met
het gratis materiaal kun je de microbit101 kit bestellen vol met motoren,
led lampjes, cd’s, infinity spiegel, ledstrip en knutselmateriaal om al de 101
projecten uit de OneNote te kunnen maken. De projecten zijn beschreven van
basis tot expert met steeds drie verschillende niveaus.

