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Kennismaken met 
Algoritmes en met 
Ducky programmeren
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Leren denken in algoritmes
Met deze oefeningen leren we manieren waarop we goede instructies kunnen 
geven in het dagelijks leven. We leren begrijpen waarom het belangrijk is om 
opdrachten in de juiste volgorde te geven. Dat is heel belangrijk als je tegen 
een computer praat.

Programmeren wil zeggen dat je de computer stap 
voor stap instructies geeft over wat hij moet doen 
en in welke volgorde. De instructies moeten zo kort 
zijn dat de computer ze kan begrijpen. Ze moeten 
ook duidelijk en maar op één manier te begrijpen 
zijn. Zo niet, dan zal de computer fouten maken. Al 
snel zal je op een manier over problemen leren 
denken, dat ook een computer ze kan begrijpen. 
Dat noemen we computational thinking! En een 
stap-voor-stap opdracht voor het uitvoeren van een 
taak heet een algoritme. 

Hoe goed kan jij algoritmes maken?
Kan jij voor dingen die je elke dag doet een zo duidelijk mogelijke instructie 
maken? Probeer niets te vergeten!

Voorbeeld: Mijn instructies voor tanden poetsen

1. Loop naar de badkamer
2. Pak je tandenborstel en doe er een kloddertje tandpasta op
3. Open je mond. Poets een tand. Herhaal dit totdat je al je tanden hebt 

gepoetst
4. Als je nog tandpasta in je mond hebt, 

spoel je met een slokje water. Anders 
verlaat je de badkamer

Kan jij ook zulke instructies maken voor

* jezelf aankleden
* ontbijten
* van huis naar school gaan

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �4
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Mijn algoritme voor mezelf aankleden
1 Als je nog kleren aan hebt dan trekt je steeds iets uit totdat je niets 

meer aan hebt.
2 Pak een schone onderbroek en hemd. Stap met je benen in de pijpen 

van je onderbroek en trek hem omhoog. Doe je armen in de 
mouwen van je hemd, doe hem over je hoofd en trek hem 
omlaag  over je buik.
3 Pak een paar sokken en controleer of het twee dezelfde zijn. Doe de 

sokken om je voeten.
4 Pak een schone broek. Steek je benen in de pijpen en trek je broek 

omhoog. Maak de knoop vast en doe de rits dicht. Pak een shirt 
en steek je armen in de mouwen. Doe het shirt over je hoofd 
en trek het omlaag over je buik.
5  Als je het nog niet warm genoeg hebt dan pak je een trui en trek je die 

aan op dezelfde manier als je shirt.

Mijn algoritme voor ontbijten
1 Pak een bord en beker uit de kast en zet je op tafel
2 Doe beleg op je brood en melk in je beker
3 Neem hapjes van je brood en slokken van je melk. Herhaal dat totdat 

het allemaal op is.
4 Ruim je bord en beker af en spoel ze af onder de kraan voor je ze op 

het aanrecht zet.

Mijn algoritme voor van huis naar school gaan
1 Kleed je aan (Daar heb je misschien al een algoritme voor!)
2 Ontbijt (Daar heb je misschien al een algoritme voor!)
3 Kies hoe je naar school gaat (fiets, lopen, met de auto)
4 Ga de klas in en wacht rustig tot de les begint

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �5
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Ducky wil naar huis
Ducky wil graag naar zijn nest. Maar dan moet hij eerst de rivier 
met gevaarlijke vissen oversteken. Gelukkig is er een brug zodat 
hij veilig over de rivier kan. Als hij de brug over is, kan hij de 
vijver met zijn nest al zien liggen. Het nest ligt tussen allemaal 
waterplanten waar hij niet doorheen kan zwemmen. Hoe komt 
hij daar tussendoor zonder vast te komen zitten? 

A) Kan jij minstens twee verschillende wegen voor Ducky 
vinden zodat hij veilig in zijn nest komt? 

 Geef met pijlen aan hoe Ducky moet bewegen.  
➡ ga naar rechts, ⬅ ga naar links, ⬆ ga omhoog, ⬇ ga omlaag
1

2

3

B) Soms moet je veel pijltjes tekenen om naar het nest te komen. Maar… er is een 
kortere manier! In plaats van dit te schrijven: ➡➡➡ kan je ook dit schrijven:  3➡. 
Allebei betekent het: drie stappen naar rechts. Hoe zien nu jouw wegen er uit?

                    

C) Op weg naar huis wil Ducky ook graag eten! Kan jij een weg vinden waarbij 
Ducky langs alledrie de broodjes komt? Extra uitdaging: kan je er voor zorgen dat 
hij nooit twee keer in hetzelfde vakje komt? Gebruik het teken voor brood eten (    ) 
als Ducky op een vakje is waar brood ligt.
 

⬇ ⬇ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ⬆ ➡ ➡

  

➡ ⬇ ⬇ ➡ ➡ ➡ ⬆ ➡ ➡ ➡ ➡

1 2⬇ 6➡ 1⬆ 2➡

2 1➡ 1⬇ 3➡ 1⬆ 4➡

3
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Problemen! Wat gaat hier fout?
Ducky heeft wat problemen bij het uitvoeren van sommige opdrachten. Het 
gaat niet altijd precies zoals hij had verwacht. Wat gaat er mis bij deze 
instructies?Was 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �7

START

EINDE

START

EINDE

START

EINDE

Zet borden neer

Leg vorkjes neer

Haal de

verjaardagstaart

Spreid het

tafelkleed

Zet de kraan open

Ga in bad zitten

Was jezelf

Stap uit bad

Neem een hap

Nog 

honger

Als

niet

Als

wel

Was je bord af

Verkeerde 
volgorde: eerst 
het tafelkleed en 
dan pas de rest 
op tafel.

Iets vergeten: de 
kraan is wel 
open gezet maar 
nooit meer 
dichtgedraaid.

De voorwaarden 
“als niet” en “als 
wel” zijn 
verwisseld.
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LES 2

Milo de wetenschapsrobot 
bouwen en programmeren 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �8
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Les 2 
Milo bouwen en programmeren


 
Bouwen 
Kijk eerst goed naar het filmpje over deze les. Daar kun je zien 
wat Milo doet als je hem goed hebt gebouwd! 

Begin met het bouwen van Milo. Het algoritme voor het 
bouwen staat in Project A: Milo, de wetenschapsrover in de 
app.  

Als je Milo hebt gebouwd koppel je hem aan de tablet. 

Maak daarna het voorbeeldprogramma en test het. 

Als alles werkt zoals in het filmpje dan ben je klaar om verder te onderzoeken! 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �9

Ik werk vandaag samen met: 

________________________________

De naam van mijn Milo is: 

_______________________________

In deze les leer je een echte robot van lego te bouwen en hoe je die 
moet programmeren. Voor het bouwen en programmeren van Milo de 
Wetenschapsrobot krijg je samen met een maatje een doos LEGO 
Education WeDo 2.0 en een tablet.
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Onderzoeken 
Hieronder zie je het programma dat nu in je scherm staat. Bij alle blokken staat wat ze 
betekenen. We gaan eens kijken wat er gebeurt als je dingen verandert! 

Een beetje veranderen 

1. Verander de snelheid. Milo kan rijden met snelheden van 1 tot 9 (je kan ook 0 invullen, 
maar dan staat hij stil). Verander de 8 in een 4 en kijk wat er gebeurt. 

Milo rijdt nu langzamer _______________________________________________ 

2. Verander nu ook het aantal tellen dat de motor aan staat. Maak van de 2 een 4. 

Milo rijdt nu verder____________________________________________________ 

3. Hoe kan je Milo achteruit laten rijden? 

Mijn verandering: Het blokje met de pijl vervangen en de motor de andere kant op 
laten draaien (kan ook door op het blokje te klikken) 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �10

28

Milo, START je
programma!

Zet je motor
op snelheid 8

en laat je motor
die kant op

draaien.

Laat je motor
2 tellen aan

staan

en zet dan je 
motor uit
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Meer veranderen 

4. Hoe kun je Milo's lampje een andere kleur geven? Zet het juiste blok in het 
voorbeeldprogramma. 

Hoeveel kleuren kan het lampje van Milo worden? 10 kleuren 

Wat is jouw favoriete kleur van Milo?_____________________________________ 

5. Milo kan ook geluid maken. Welk blok heb je hiervoor nodig? Zet dit blok in het 
voorbeeldprogramma. 

Hoe ziet het blok dat je hebt gebruikt eruit? 

Het blok heeft de kleur rood en er staat een muzieknoot op. 

En NOG meer veranderen 

6. Milo kan nog veel meer. Ga maar lekker spelen om dit te ontdekken. Schrijf hieronder 
op wat je ontdekt hebt. (Tekenen mag ook) 

 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �11

Wat ik heb ontdekt: 



� Werkboek 1


Quiz! 

Wat betekenen deze blokken? 

1
Start het programma 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2
Zet de snelheid van de motor op… 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3
Zet de motor uit 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4
Verander de kleur van het lampje 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5
Speel een geluidje af 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �12
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Evaluatie 
Hoe ging deze les?

 

We hebben samengewerkt bij het bouwen.

We hebben allebei ongeveer even vaak aan de tablet gezeten.

We hebben samengewerkt bij het maken van de vragen en 
opdrachten. 

We hebben allebei minstens 1 programma zelf gemaakt en 
uitgeprobeerd.

Wat ging er goed? 

Wat kan er nog beter? 

�

�

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!
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� Les 2 - Voorwaarden en sensors


LES 3
 

Reageren op de omgeving: 
voorwaarden en sensors  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Les 3 
Reageren op de omgeving: voorwaarden en sensors


Bouwen 

Kijk eerst goed naar het filmpje over deze les. Daar kun je zien wat Milo doet als je hem 
goed hebt gebouwd! 

Zit Milo al in elkaar? Ga dan naar Project B: Bewegingssensor van Milo 
Zit Milo nog niet in elkaar? Ga dan eerst naar Project A 

Klaar met bouwen? Koppel Milo nu aan de tablet. 

Maak daarna het voorbeeldprogramma en test het. 

Als alles werkt zoals in het filmpje dan ben je klaar om verder te onderzoeken! 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �15

Ik werk vandaag samen met: 

________________________________

De naam van mijn Milo is: 

_______________________________

In deze les leer je hoe Milo dingen om hem heen kan voelen of meten. Hij 
doet dit met een klein apparaatje. Zo'n apparaatje heet een sensor. 
Vandaag bouwen we een afstandssensor. Hiermee kan kan Milo afstanden 
meten. 
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Onderzoeken 
De afstandssensor meet de afstand. Als Milo dichterbij komt, wordt de afstand kleiner. 
Gaat Milo verder weg? Dan wordt de afstand groter. Kijk goed wat de blokken hieronder 
betekenen. 

Hoe weet jij welke afstand Milo meet? Kijk naar het getal rechtsonder op het scherm. 

1. Welke afstand meet Milo in het plaatje hiernaast?         

Milo meet daar afstand 6_____________________ 

Zet Milo een stukje van het plantje af. Zorg dat de sensor richting het plantje kijkt. 

2. Welke afstand ziet de sensor nu?       ____________ 

Start het programma.  

3. Welke afstand ziet de sensor als Milo stopt?   ___________________________ 

Als de afstand verandert, als de afstand kleiner wordt of als de afstand groter wordt.
� � �

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �16

Dit gele blok met de zandloper betekent dat Milo moet wachten. Hij 
wacht net zo lang totdat er iets is verandert. Dan pas gaat hij verder 
met de rest van het programma. We zeggen dan dat Milo moet 
wachten totdat de voorwaarde waar is. Bij deze les moet Milo 
wachten tot er iets met de afstandssensor gebeurt. Hij moet wachten 
tot de afstand verandert.
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Laat Milo staan waar hij gestopt is. Druk nu nog een keer op start 

4. Schrijf op wat er gebeurt. Milo rijdt een klein stukje zodat hij weer een andere 
afstand ziet____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Meer onderzoeken 
Wat gebeurt er als je de stand van de sensor verandert? Je hebt bij de vorige opdrachten 
de stand afstand verandert gebruikt. Wat gebeurt er als je de andere standen gebruikt? 

Laat Milo eerst nog eens rijden in de stand afstand verandert. Voor je je programma start 
zet je Milo een stukje bij de plant vandaan en leg je een legoblokje bij waar hij begint. Start 
het programma en leg een ander blokje bij waar Milo stopt 

Zet de afstandssensor in de stand afstand wordt kleiner.   
Start je programma en kijk waar Milo stopt. 

5. Waar stopt Milo? Is er een verschil met de vorige proef? 

Er is  geen verschil met de vorige proef. Milo stopt als de gemeten afstand kleiner 

wordt 

Zet de afstandssensor nu in de stand afstand wordt groter.   

Start je programma weer en kijk wat Milo nu doet. 

6. Wat zie je dat er nu gebeurt? 

Milo rijdt nu door zonder te stoppen, tegen het plantje aan. Als Milo langs het plantje 

rijdt dan stopt hij als hij net voorbij het plantje is. Een gewaagd experiment! 

Zet Milo op de tafel. Zet de afstandssensor in de stand "afstand wordt groter". Zet Milo op 
snelheid 4. 

7. Wacht nog even met het starten van je programma. Wat denk je dat er gaat gebeuren? 

Ik denk dat   Milo gaat rijden en vlak voor de rand stopt (als de sensor omlaag 

staat…) 

Start nu je programma en kijk wat er gebeurt!  

Doet Milo wat je dacht? 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �17
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Uitdaging 
Vraag aan de juf of meester om een stapeltje DUPLO blokken of een andere hindernis.  

Probeer zo dicht mogelijk bij de blokken te komen. We meten de afstand tussen Milo's wiel 
en de stapel blokken. Je mag Milo niet anders bouwen. Wat wel mag is  
- de sensor anders richten en/of 
- je programma aanpassen 
 

Hoe dichtbij kunnen jullie komen? 
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Problemen oplossen 

Bij deze uitdaging leer je om een probleem op te lossen. Veel opdrachten lijken eerst heel 
moeilijk. Maar als je eerst even rustig nadenkt dan zie je misschien dat je het probleem in 
allemaal kleine stapjes kan opdelen. Die kleine stapjes heb je al wel eens eerder gedaan… 
In welke kleine stapjes kan je dit probleem opdelen? 

Proberen en verbeteren 

Het is niet raar als het het oplossen van het probleem niet meteen de eerste keer lukt. Je 
moet het vaak meerdere keren proberen om de goede oplossing te vinden. De kunst is om 
heel goed te kijken naar wat er gebeurt. Welke stapjes gaan al goed? En welke werken nog 
niet of kunnen beter? 

Onthoud heel goed: fouten maken hoort erbij. Sterker nog, van 
fouten maken kun je heel veel leren! Als je maar niet opgeeft 
als het even niet lukt…

Het record is dat Milo met 
zijn wiel minder dan een 
halve centimeter van de 
hindernis stopt!
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Evaluatie les 3 
Hoe ging deze les?

 

We hebben samengewerkt bij het maken van de vragen en 
opdrachten. 

Ik heb de vragen en opdrachten steeds goed gelezen voor ik 
dingen ging proberen en veranderen

We hebben bij de uitdaging eerst een plan gemaakt voor het 
oplossen van het probleem.

We hebben meerdere oplossingen voor de uitdaging 
geprogrammeerd en getest.

Wat ging er goed? 

Wat kan er nog beter? 

�

�

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!
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LES 3
 

Slimmer programmeren: 
voorwaarden en 
herhalingen
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Les 3 
Slimmer programmeren: voorwaarden en herhalingen


Bouwen 

Kijk eerst goed naar het filmpje over deze les. Daar kun je zien wat Milo doet als je hem 
goed hebt gebouwd! 

Zit Milo al in elkaar? Ga dan naar Project C: Kantelsensor van Milo 
Zit Milo nog niet in elkaar? Ga dan eerst naar Project A 

Klaar met bouwen? Koppel Milo nu aan de tablet. 

Maak daarna het voorbeeldprogramma en test het. 

Als alles werkt zoals in het filmpje dan ben je klaar om verder te onderzoeken! 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �21

De naam van mijn Milo is: 

_______________________________

Ik werk vandaag samen met: 

________________________________

In deze les leer je dat er nog meer soorten sensors zijn. Vandaag ontdek je 
de kantelsensor. Ook leer je hoe je een stukje van een programma kunt 
herhalen. Dat doe je met de loop (zeg: loep)
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Onderzoeken 
De kantelsensor vertelt Milo of hij scheef staat of niet. En ook naar welke kant hij scheef 
staat. Vandaag gebruiken we de kantelsensor als schakelaar. 

De kantelsensor heeft net als de afstandssensor verschillende standen. Je kunt deze 
standen gebruiken: 

   Omhoog     Omlaag       Naar deze kant       Naar die kant    Naar een kant 

Milo kan pas met zijn programma doorgaan als de voorwaarde waar is. 

1. Welke twee voorwaarden staan er in dit programma? 

Wacht totdat de kantelsensor omhoog staat 

Wacht totdat de kantelsensor omlaag staat 

2. Wat betekent de grote gele boog die in jullie programma staat? 

Herhaal alle opdrachten die onder de boog staan 

Als je nu het programma van Milo start blijft hij steeds maar doorgaan. Tot je het 
programma zelf uitzet. Hoe zorg je ervoor dat het programma na twee keer stopt? 

3. Pas je programma een klein beetje aan om te zorgen dat Milo na twee keer de 
schakelaar omhoog en omlaag te doen één keer geluidje 1 afspeelt en dan stopt. 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �22

Dit hebben we veranderd: 

Geluidsblokje toevoegen. 
(buiten de herhaling!)

Cijferblokje onder de herhaling 
plakken. Dat geeft aan hoe 
vaak er herhaalt moet worden.
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Meer onderzoeken 
We kunnen Milo heel veel leren. Vandaag speelt Milo voor stoplicht omdat het echte 
stoplicht kapot is. 

Je weet nog wel dat het lampje van Milo verschillende kleuren kan krijgen. Net 
als een stoplicht. Hoe maak je een programma dat Milo een stoplicht laat 
nadoen? Daarvoor gaan we weer in stapjes denken 

Wat we van een stoplicht weten: 
- een stoplicht heeft drie kleuren: rood, oranje en groen 
- ons stoplicht blijft 5 tellen op rood, 2 tellen op oranje en 5 tellen op 

groen 
- een stoplicht herhaalt de kleuren oneindig vaak. 

4. Maak een programma waarmee Milo een echt stoplicht wordt. Laat jullie oplossing aan 
de juf of meester zien voor je verder gaat met de volgende opdracht. 

  

Nu laten we het stoplicht op groen gaan als wij dat willen. Met een knop, net als in het 
echt. 
5. Lees hieronder goed wat je moet doen. Klaar? Laat je programma aan de juf of 

meester zien. 

Vervang alleen het getal 5 na het rode licht door de knop “kantelsenor omhoog” 

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �23

Weet je nog welk blok je kunt gebruiken om ergens op te wachten? 
Het gele blok met de zandloper laat Milo wachten totdat er aan een 
voorwaarde is voldaan.

Als het licht op rood staat 
wil ik NIET 5 seconden wachten 
maar ik wil IN PLAATS DAARVAN 

de schakelaar omhoog doen  
en dan zet Milo zijn licht op groen. 

En verder verandert er niets.
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Groen licht betekent dat je mag doorlopen of doorrijden. Kan jij Milo laten rijden als het 
groen is? 

6. Pas je programma nog een keer aan. Laat Milo rijden als het licht op groen springt. 
Milo moet stoppen als het licht oranje wordt. 

Vervang het wachtblok na het groene licht door een “motor aan voor seconden” 
blok. Vergeet niet een “motor uit” blok te plaatsen na het oranje licht 
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Evaluatie les 3 
Hoe ging deze les?

 

We hebben samengewerkt bij het maken van de vragen en 
opdrachten. 

Ik heb de vragen en opdrachten steeds goed gelezen voor ik 
dingen ging proberen en veranderen

We hebben bij de uitdaging eerst een plan gemaakt voor het 
oplossen van het probleem.

We hebben meerdere oplossingen voor de uitdaging 
geprogrammeerd en getest.

Wat ging er goed? 

Wat kan er nog beter? 

�

�

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!

!

�

!

!

!

!

!

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �25
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LES 5

Bochten maken door
samenwerken en 
problemen oplossen
door ze in kleine stukjes op 
te delen 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Les 5 
Bochten maken door samenwerken


 
Bouwen 
Kijk eerst goed naar het filmpje over deze les. Daar kun je zien wat Milo doet als je hem 
goed hebt gebouwd! 

Zit Milo al in elkaar? Ga dan naar Project D: Samenwerken. 
Zit Milo nog niet in elkaar? Ga dan eerst naar Project A. 
  
Één van de twee groepjes bouwt samen de slee met de plant. 
het andere groepje bouwt het tussenstuk om de Milo’s aan 
elkaar vast te maken. 

Klaar met bouwen? Koppel Milo nu aan de tablet. 

Maak daarna het voorbeeldprogramma en test het. 

Als alles werkt zoals in het filmpje dan ben je klaar om verder te onderzoeken! 
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Ik werk vandaag samen met: 

________________________________

De naam van mijn Milo is: 

_______________________________

In deze les gaan we Milo’s leren om bochten te maken. Dan kunnen ze 
door een parcours rijden. Om dat te kunnen gaan we leren om een lastig 
probleem op te delen in kleine stukjes. Voor die kleine stukjes hebben 
we wel een oplossing.
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Onderzoeken 
Het doel van deze les is om straks met de Milo’s door een parcours te rijden. Daarvoor 
moeten we twee dingen kunnen: 
- rechtuit rijden 
- bochten maken 

Met die twee dingen kunnen we door elk parcours rijden dat je kan bedenken! 

Rechtuit rijden 

We beginnen met rechtuit rijden. Om netjes rechtuit te kunnen rijden moeten de Milo’s: 
- even snel rijden, 
- even lang rijden,  
- precies tegelijk beginnen. 

1. Oefen met je groepje hoe je de Milo’s samen rechtuit kunt laten rijden. 

Bochten maken 

Nu gaan de Milo’s bochten maken. Laat één Milo rijden en laat één Milo stilstaan. 

Probeer eerst tegen de klok in en daarna met de klok mee een bocht te maken. 

2. Om tegen de klok in te draaien moet de linker Milo stilstaan en de rechter Milo   

rijden. 

3. Om met de klok mee te draaien moet de linker Milo rijden en de rechter Milo  

stilstaan. 

Om straks door het parcours te kunnen moeten de Milo’s de bochten heel precies maken. 
Ze moeten steeds een kwartslag draaien zoals in het voorbeeld bij groen en blauw. 

4. Oefen met je groepje hoe je de Milo’s precies een kwartslag kunt laten draaien. Je kunt 
de draai aanpassen door te experimenteren met hoe snel en hoe lang Milo moet 
rijden. 
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Om een mooie kwartslag te maken moet een Milo ______ tellen met snelheid ______ 
rijden. verschilt per robot
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Meer bochten maken 

De Milo's konden ook een andere bocht maken. In het voorbeeld was dat de oranje bocht. 

5. Hoe kun je de Milo's een kwartslag laten draaien? Kijk nog maar eens naar het oranje 
voorbeeld van de mini-Milo's 

 

Door het parcours! 

Maak met DUPLO blokken of met andere voorwerpen een parcours dat er ongeveer zo 
uitziet: 

De Milo’s moeten beginnen bij A en stoppen bij B. Bedenk met je groepje hoe je de Milo’s 
door dit parcours kunt laten rijden.  
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Schrijf op hoe je de Milo’s hebt laten rijden. Hoe lang en hoe snel reed de linker Milo? En 
de rechter?

A
B

1

2

3

Tip: in welke stapjes kunnen we dit probleem opdelen? Wat moeten de Milo’s doen 
bij 1? En bij 2 en 3?
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Zelf rijden! 
Tot nu toe heb je steeds samen de Milos laten beginnen op het goede moment. Maar de 
Milo’s moeten het ook zonder jullie hulp kunnen. We gaan proberen ze automatisch door 
het parcours te laten rijden. Je mag dus op elke tablet maar één keer een programma 
starten! 

De Milo’s moeten nog steeds dezelfde dingen doen. Alleen zal af en toe een Milo even 
moeten wachten tot zijn maatje klaar is met het maken van een bocht.  

Weet je nog wat het “wachten op” blok is? Gebruik dat blok om een Milo net zo veel tellen  
te laten wachten als zijn maatje aan het rijden is in de bocht. 

6. Schrijf op wat de Milo’s moeten doen bij elk cijfer in het parcours. 

(getallen kunnen verschillen per groepje) 

7. Maak de programma’s waarmee de Milo’s door het parcours kunnen rijden. Een voor 
de linker Milo en een voor de rechter Milo. Laat aan de meester of juf zien hoe jullie 
het hebben opgelost voor je verder gaat met de volgende uitdaging. 

Moeilijker parcours 
Kun je de Milo’s ook zelf door dit parcours laten rijden? 

Linker Milo Rechter Milo

aantal tellen rijden aantal tellen wachten aantal tellen rijden aantal tellen wachten

1 2 2

2 4 4

3 2 2

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group �30

A

B

1

2

3

4

5
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Eerst denken, dan doen. Vul dit schema in. Maak daarna het programma op de tablet. 

Pas jullie programma’s aan en probeer om de Milo's door het parcours te laten rijden! 

Meer uitdaging 

Als het gelukt is en jullie hebben nog wat tijd over kan je proberen zelf een nieuw parcours 
te maken. 

 

Linker Milo Rechter Milo

aantal tellen rijden aantal tellen wachten aantal tellen rijden aantal tellen wachten

1

2

3

4

5
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Evaluatie les 5 
Hoe ging deze les?

 

We hebben samengewerkt bij het maken van de vragen en 
opdrachten. 

Ik heb de vragen en opdrachten steeds goed gelezen voor ik 
dingen ging proberen en veranderen

We hebben bij de uitdagingen eerst een plan gemaakt voor het 
oplossen van het probleem.

We hebben steeds het probleem in kleine stukjes die we konden 
oplossen verdeeld. Die stukjes oplossing hebben we daarna weer 
aan elkaar geplakt.

Wat ging er goed? 

Wat kan er nog beter? 
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