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Het werkboek en de lessen zijn ontwikkeld door Yellow Ducks VOF voor het project 
“Programmeerles in de klas” van de Hanzehogeschool Groningen. 

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-
NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. 

Je bent vrij om: 
het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. 

Onder de volgende voorwaarden: 
Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te 
plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig 
dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 

NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt 
geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd. 

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen 
toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Les 1 – Algoritmen 

Inleiding 
Dit is de eerste les in een reeks van 5 lessen over programmeren. Deze lessenserie is 
geschikt voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. 

Deze les gaat over algoritmen. Een algoritme is kortgezegd een stappenplan. Een computer 
moet altijd stap voor stap worden verteld hoe het iets moet uitvoeren. Deze stappen worden 
ook wel commando's genoemd. Een reeks commando's heet dan samen een algoritme 
(Hello Ruby, 2016).

Volgens Programmeren in het PO (2016) is een algoritme: ' Een reeks instructies, die 
wanneer deze stap voor stap in de juiste volgorde uitgevoerd worden, tot een vooraf 
vastgesteld doel leiden.'

Leerdoelen

• De leerlingen leren hoe complex het is om echte problemen om te zetten in programma’s.

• De leerlingen leren dat ideëen helder kunnen lijken, maar wellicht nog steeds verkeerd 
"begrepen" kunnen worden door een computer.

• De leerlingen oefenen  hoe ideëen gecommuniceerd kunnen worden middels codes en 
symbolen.

• De leerlingen leren het begrip algoritme te verbinden met alledaagse situaties. 

Materialen

- WeDo set + tablet per tweetal (of drietal)

- Six Bricks ( of 6 verschillende blokken/voorwerpen per tweetal)

- Pen/ potlood

- Werkboek 1 les 1

Voorbereiding

Voor elke les aan is het nodig dat alle WeDo sets gesorteerd zijn en dat alle materialen 
compleet zijn! 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Hetzelfde geldt voor de baterijduur van de 
tablets. Ook dit moet van te voren worden gechecked om te voorkomen dat leerlingen 
zonder tablet komen te zitten. 

Het is verstandig om van te voren de Powerpoint door te lezen die bij les 1 hoort. Dit zodat 
duidelijk is wanneer welke materialen nodig zijn en wanneer de WeDo dozen uitgedeeld 
mogen worden.
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Deze les bevat 3 opdrachten. Het begint met een opdracht met het oefenen met het volgen 
en bedenken van opdrachten rond patronen met blokken, daarna een opdracht met Ducky 
de eend en als laatste wordt er gewerkt aan het beschrijven van alledaagse situaties.

Introductie 
Start de les met een discussie over computers. Wie heeft er wel eens mee gewerkt? Waar 
kan je computers voor gebruiken? Zijn computers slimme apparaten? Wat kunnen computers 
niet?

Computers zijn geweldige apparaten die heel erg nuttig kunnen zijn. Je kan er mee dingen 
opzoeken op internet, muziek luisteren, spelletjes spelen of verhalen op schrijven. Maar 
computers helpen je ook met autorijden en de weg vinden (navigatie), je kan er veel foto’s en 
films op bewaren, mee e-mailen en nog heel veel meer.

Maar wat een computer niet kan is zelf nadenken. Alles wat een computer kan is hem eerst 
door mensen geleerd. Een computer kan niets zonder programma’s. En het maken van 
programma’s is best moeilijk. Daarvoor moet je kunnen denken op een manier de computers 
begrijpen: heel nauwkeurig opdrachten geven in stapjes die de computer begrijpt. Die manier 
van denken noemen we computational thinking, denken in algoritmes. In de eerste les 
gaan we oefenen met het volgen en het zelf bedenken van instructies.

Opdracht 1: Six Bricks

De eerste opdracht is een startopdracht die in tweetallen uitgevoerd wordt. Hierbij heeft elke 
leerling een stappenplan en moet hij/zij zelf invullen hoe ze opstaan of naar bed gaan en 
welke stappen ze daarvoor maken. Hiervoor wordt blad 1 gekopieerd. 
De tweede opdracht is tevens een oefenopdracht met een stappenplan. Hierbij hebben de 
leerlingen per tweetal een mini Milo die ze door een doolhof moeten sturen. Hiervoor wordt 
blad twee gekopieerd. 
De derde opdracht is ook een oefening voor tweetallen. Hierbij gaan de leerlingen het hoofd 
van de grote Milo bouwen. Dit doen ze om zo voor het eerst te oefenen met de verschillende 
groene commando knoppen die in het WeDo programmeer programma zitten. 

Uitvoering

Introductie - tijdsduur 5-10 min.
 
- Introductie van het thema: start de les met het filmpje van Max en Mia over het besturen 
van een robot; robots in de ruimte.  Stel de leerlingen dan vragen: hoe wordt een robot 
bestuurd? Een robot doet namelijk niks als je het geen commando's geeft. Deze 
commando's moeten kort en duidelijk zijn. Kunnen de leerlingen voorbeelden geven van 
korte commando's? 
- Introductie lesdoel: vraag de leerlingen dan of ze weten wat een algoritme is; geef dan een 
korte uitleg over wat de term betekent en vertel de leerlingen dan dat het eigenlijk een soort 
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stappenplan is voor de robot. Zonder deze stappen weet het niet hoe het iets moet doen en 
in welke volgorde. 
Op het bord (in de Powerpoint les) staat een voorbeeld van een stappenplan. Max staat op 
en wat doet hij dan allemaal voordat hij de deur uitgaat naar zijn werk? Welke stap komt 
eerst en welke komt daarna? Vertel de leerlingen dat ze nu Max gaan helpen deze stappen 
in de goede volgorde te doen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van: 

- 2 sets Six bricks per tweetal 

Als de leerlingen het in tweetallen hebben uitgevoerd wordt het klassikaal nabesproken. Hoe 
hebben ze het aangepakt? 

Opdracht 2 – tijdsduur 5-10 min.

Daarna gaan de leerlingen ook een eigen stappenplan invullen: wat doe jij allemaal als je 's 
morgens wakker wordt of als je op bed gaat? Welke stappen onderneem je hiervoor? Is het 
een vast stappenplan? Hiervoor kunnen ze het werkblad stappenplan gebruiken. 
Benodigdheden: 

- werkblad opdracht 1: stappenplan

Ook dit wordt daarna klassikaal besproken. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen dat ze 
tegen een robot duidelijk en kort moeten vertellen wat hij moet doen. En dat ze stap voor 
stap, hoe klein de stap ook, moeten vertellen wat hij moet doen. Dus dit zijn zelfs al kleine 
stappen als, draai naar links, ga 1 stap naar voren, stop, draai naar rechts enzvoorts. 

Opdracht 2 – tijdsduur 10-15 min. 

Geef de leerlingen nu het kopieerblad van het landschap. Op dit landschap zit een grid en 
moeten de leerlingen met de mini Milo een weg bedenken van A naar B. Benodigdheden:

- Mini Milo / mini robot
- kopieerbladen marslandschappen
- werkblad opdracht 2: stappenplan start naar de vlag 

 Maar om van start naar de vlag te komen moet er heel precies verteld worden welke 
stappen er gezet moeten worden. Bijvoorbeeld: eerst 1 stap naar voren, dan 2 stappen naar 
links enzovoorts. Hierbij kun je de leerlingen vragen om te kijken naar de snelste/kortste 
route binnen dit landschap. Kunnen de leerlingen de leerkracht dan vertellen hoe ze op het 
grid van start naar de vlag kunnen komen? Dit wordt klassikaal nabesproken. 

Opdracht 3 - tijdsduur 20-30 min. 
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Nu krijgen de leerlingen de mogelijkheid om samen het hoofd van Milo te bouwen. Leg eerst 
uit dat ze alleen het hoofd gaan bouwen en dan gaan oefenen met de verschillende groene 
knoppen. Daarna mogen de volgende benodigdheden worden uitgedeeld:

- WeDo set per tweetal
- tablet
- werkblad opdracht 3: welk blokje heeft welke functie?

Samen met de leerlingen ga je kijken naar het voorbeeld op het bord (Prowise les). Daarna 
krijgen de leerlingen zelf de ruimte om de groene knopjes uit te proberen. Nadat ze dit zelf 
hebben uitgeprobeerd wordt er klassikaal besproken wat de leerlingen denken dat elk knopje 
betekent en welke functie het heeft. 

Afsluiting - tijdsduur 10-15

Rond de les af door de opdrachten met de leerlingen te bespreken. Wat hebben ze geleerd? 
Wat vonden ze het leukst? En het minst leuk? Wat vonden ze moeilijk? En weten ze nu wat 
een algoritme is? 

- Na het nabespreken alles worden opgeruimd. Alles moet uit elkaar en netjes weer terug in 
het goede vakje. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk! De dozen moeten netjes worden 
achtergelaten voor de klassen die nog gaan komen. 

Na het opruimen wordt al kort verteld wat de leerlingen de volgende keer kunnen verwachten 
bij les 2. 

Literatuur en websites

Programmeren in het PO. (2016). Programmeren in het PO. http://maken.wikiwijs.nl/74282/
Programmeren_in_het_PO
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Les 2 – Algoritmen en beweging  

Inleiding

Dit is de tweede les in een reeks van 5 lessen over programmeren. Deze lessenserie is 
geschikt voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. 

Materialen:

- WeDo set + tablet per tweetal (of drietal)

Voorbereiding:

Voor elke les aan is het nodig dat alle WeDo sets gesorteerd zijn en dat alle materialen 
compleet zijn! Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Hetzelfde geldt voor de 
accuduur van de tablets. Ook dit moet van te voren worden gecheckt om te voorkomen dat 
leerlingen zonder tablet komen te zitten. 

Deze les kent 2 delen. Het begint eerst met het bouwen van Milo, daarna gaan de kinderen 
ontdekken hoe programmeren werkt. 

Belangrijk bij deze les is dat omdat deze robot gaat rijden, de leerlingen hun tafels aan elkaar 
geschoven hebben. Ook is het belangrijk dat ze ten alle tijden opletten of hun robot niet van 
de rand van de tafel afrijdt. 

De eerste opdracht wordt in tweetallen uitgevoerd. Hierbij heeft elk tweetal een WeDo set en 
een tablet en gaan ze Milo bouwen. 
De tweede opdracht is een oefenopdracht met het gebruiken van voorwaarden. Hierbij wordt 
er klassikaal het spel commando pinkelen gespeeld. 
Bij de derde opdracht gaan de leerlingen weer in tweetallen verder met Milo. Hierbij gaan de 
leerlingen de sensor op Milo zetten en een bloem bouwen die de sensor moet gaan 'zien'. 
Heeft hij deze bloem gezien, dan geeft hij een boodschap door. 

Uitvoering

Introductie - tijdsduur 5-10 min. 

Start de les met het terugkoppelen naar de vorige les, weten ze nog wat ze de vorige keer 
hebben gebouwd en wat deze robot allemaal kon? Vertel nu dat ze deze les een robot gaan 
bouwen dat kan rijden en dat ze die opdrachten moeten gaan geven. 
- Introductie lesdoel: vraag de leerlingen dan of ze weten wat een voorwaarde is; geef dan 
een korte uitleg over wat de term betekent en vertel de leerlingen dan dat het eigenlijk een 
soort als, dan volgorde is voor de robot. Als de robot bijvoorbeeld iets ziet, dan volgt daar 
een reactie op. Bijvoorbeeld voor in het echte leven: als je het lichtknopje indrukt, dan gaat 
de lamp aan of uit. 

Opdracht 1 – tijdsduur 20-30 min.
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Vertel de leerlingen dat ze nu in tweetallen (of eventueel drietallen) Milo gaan bouwen. 
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van: 

- WeDo set + tablet per tweetal 

Opdracht 2 – tijdsduur 5 min. 

Leg uit dat een robot pas iets kan doen als het hiervoor een commando krijgt. Dus als je het 
woord commando niet gebruikt, dan gebeurt die handeling ook niet. Leg nu uit dat wat een 
voorwaarde is: als .. gebeurt, dan gebeurt er ... 

Opdracht 3 - tijdsduur 20-30 min. 

Leg nu de leerlingen uit dat ze gaan werken met de motion sensor. Een sensor is net zoiets 
als een zintuig (zien, horen, voelen enz). Leg hierbij uit dat deze sensor dingen kan 'zien'. 
Maar als deze sensor iets ziet, moet hij wel een signaal geven. Hierbij moet er een 
commando gegeven worden. Dus als voorbeeld: als de sensor de bloem ziet, dan moet het 
lampje van kleur veranderen.  Na deze uitleg krijgen de leerlingen de mogelijkheid om de 
sensor te bouwen die ze op Milo moeten bevestigen. Hierbij hebben de leerlingen het 
volgende nodig:

- WeDo set + tablet per tweetal

De leerlingen krijgen hierbij de ruimt om zelf dingen uit te proberen wat betreft de reactie die 
Milo geeft. Dit mag aan de hand van kleuren, geluiden, meldingen. Dit verschilt per leerling in 
hoeverre zij dit zullen aanpassen. Sommigen zullen het standaardprogramma namaken, 
anderen zullen zelf dingen uit gaan proberen. 

Extra - tijdsduur 5-10 min.

Als er tijd over is, kan er nog een spel gedaan worden. Hierbij mogen de leerlingen gaan 
testen wie het dichtste bij de rand van de tafel kan komen, zonder dat Milo er vanaf valt. 

Afsluiting - tijdsduur 10-15

Rond de les af door de opdrachten met de leerlingen te bespreken. Wat hebben ze geleerd? 
Wat vonden ze het leukst? En het minst leuk? Wat vonden ze moeilijk? En wat weten ze nu 
over het onderwerp voorwaarden? Weten ze nog de twee sleutelwoorden: als.., dan... ?

Daarnaast wordt er na het nabespreken alles opgeruimd. Alles moet uit elkaar en netjes 
weer terug in het goede vakje. 
De milo zoals deze gebouwd is, wordt ook gebruikt voor les 3. Wordt les 3 meteen achter les 
2 aan gegeven, dan mag Milo in elkaar blijven. Is dit niet het geval, dan moeten ze uit elkaar. 
Behalve als dit  de laatste groep van de week is, dan mag Milo in elkaar blijven en hoeft 
alleen de sensor eraf en moet de bloem uit elkaar. Zo is Milo gereed voor les 3. 

Literatuur en websites
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Programmeren in het PO. (2016). Programmeren in het PO. http://maken.wikiwijs.nl/74282/
Programmeren_in_het_PO
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Les 3 – Voorwaarden I 

Inleiding

Dit is de derde les in een reeks van 5 lessen over programmeren. Deze lessenserie is 
geschikt voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. 

Deze les gaat over voorwaarden. Een voorbeeld van een voorwaarde: als de robot de bloem 
ziet, dan moet hij een geluidje maken. Dus wordt er aan de voorwaarde voldaan, dan volgt er 
een reactie op. 

Volgens Programmeren in het PO (2016) betekent een voorwaarde: ' Iets dat gedaan wordt 
als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als…., dan …..' 

Materialen:

- WeDo set + tablet per tweetal 

- Mini Milo

Voorbereiding:

Voor elke les aan is het nodig dat alle WeDo sets gesorteerd zijn en dat alle materialen 
compleet zijn! Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Hetzelfde geldt voor de 
accuduur van de tablets. Ook dit moet van te voren worden gechecked om te voorkomen dat 
leerlingen zonder tablet komen te zitten. 

De les kent 3 opdrachten. 

Uitvoering

Introductie - tijdsduur 10-15 min. 
Start de les met het terugkoppelen naar de vorige les, weten ze nog wat ze de vorige keer 
hebben gebouwd en wat deze robot allemaal kon? Wij introduceren het alarm en leggen 
hierbij uit dat wanneer het alarm afgaat, dat ze de tablet en LEGO los moeten laten en om 
moeten draaien naar ons toe en stil moeten zijn. Hebben ze alles losgelaten en kijken ze de 
goede kant op, dan kunnen we uitleg geven over iets. Daarna komt de uitleg over als, dan. 
Wie van de leerlingen kan nu een voorbeeld noemen? Als het alarm gaat, dan laten we lego/
tablet los en kijken we naar de meester/juf. 

2 pijltjes = als de afstand niet hetzelfde blijft of veranderd (groter, kleiner), doe dan iets
Geen pijltjes = hierbij krijg je een getal, dit is de afstand, de sensorwaarde
Pijltje naar blokje toe = als de afstand kleiner wordt, dan geeft hij een signaal bijv 4 wordt 
kleiner
Pijltje van blokje af = als de afstand groter wordt, dan geeft hij een signaal, bijv. hijs is vier en 
wordt groter dan geeft hij een signaal.
Tijdens het uitleggen maken de kinderen gebruik van de mini Milo om te oefenen met de 
verschillende standen van de motionsensor. Na het oefenen worde de mini Milo’s opgehaald. 
En worden de tablets en wedo dozen uitgedeeld. 
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Opdracht 1 – tijdsduur 20-30 min.

Project B, ze mogen het filmpje kijken. Daarna bouwen van de motion sensor. Hierbij hebben 
de leerlingen het volgende nodig:

- WeDo set + tablet per tweetal

De leerlingen krijgen hierbij de ruimte om zelf dingen uit te proberen wat betreft de reactie 
die Milo geeft. Dit mag aan de hand van kleuren, geluiden, meldingen. Dit verschilt per 
leerling in hoeverre zij dit zullen aanpassen. Sommigen zullen het standaardprogramma 
namaken, anderen zullen zelf dingen uit gaan proberen. 

Opdracht 2 – tijdsduur 20-25

Robot moet zo dicht mogelijk bij een voorwerp gaat stoppen. De leerlingen gaan dit zelf 
programmeren en ermee oefenen. Ze moeten de robot zelf gaan aanpassen om zo dicht 
mogelijk bij het voorwerp te stoppen. 

Opdracht 3 – tijdsduur 15-25 minuten

Als iedereen met de motionsensor heeft geoefend, wordt er een spel gedaan. Hierbij gaan 
de leerlingen testen wiens Milo het dichtste bij de balk kan komen, zonder dat hij de balk 
aanraakt.  Dit gaat aan de hand van een afvalrace. Eerst gaan twee tegen elkaar.  Een van 
de twee komt het dichtste bij de balk, die mag blijven staan. Dan komt er een volgend 
groepje en die probeert het betere groepje te verslaan om zo te blijven staan. De Milo die als 
laatste over blijft en het dichtste bij de balk is gestopt, wint. 

Afsluiting - tijdsduur 10-15

Rond de les af door de opdrachten met de leerlingen te bespreken. Wat hebben ze geleerd? 
Wat vonden ze het leukst? En het minst leuk? Wat vonden ze moeilijk? En wat weten ze nu 
over het onderwerp voorwaarden? Weten ze nog de twee sleutelwoorden: als.., dan... ?

Daarnaast wordt er na het nabespreken alles opgeruimd. Alles moet uit elkaar en netjes 
weer terug in het goede vakje. Is dit de laatste groep van de week, dan mag Milo in elkaar 
blijven en hoeft alleen de sensor eraf en moet de bloem uit elkaar. 

Literatuur en websites

Programmeren in het PO. (2016). Programmeren in het PO. http://maken.wikiwijs.nl/74282/
Programmeren_in_het_PO
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Les 4 – Herhalingen + Voorwaarden II 

Inleiding

Dit is de vierde les in een reeks van 5 lessen over programmeren. Deze lessenserie is 
geschikt voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. 

De les gaat over herhalingen en de verdieping van het gebruiken van voorwaarden (uitleg 
over het begrip voorwaarden zie les 2). Bij een herhaling, de naam zeg het al, wordt er iets 
herhaaldelijk gedaan. Dit kan een beweging, een geluid of wat anders zijn. 

Volgens Programmeren in het PO (2016) is een herhaling: 'Een lus of loop zorgt ervoor dat 
iets herhaald wordt.'

Leerdoelen 
 

- De leerlingen leren dat herhalingen activiteiten zijn die je meerdere keren uit kunt 
voeren. 

- De leerlingen leren dat herhalingen uitermate geschikt zijn om automatisch uit te 
laten voeren door een computer. 

- De leerlingen leren dat herhalingen in combinatie met voorwaarden gebruikt kunnen 
worden

Materialen:

- WeDo set + tablet per tweetal 

- Werkboek 1 les 4

Voorbereiding:

Voor elke les aan is het nodig dat alle WeDo sets gesorteerd zijn en dat alle materialen 
compleet zijn! Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Hetzelfde geldt voor de accu 
van de tablets. Ook dit moet van te voren worden gechecked om te voorkomen dat leerlingen 
zonder tablet komen te zitten. 

Uitvoering

Introductie - tijdsduur 5-10 min. 
Start de les met het terugkoppelen naar de vorige les, weten ze nog wat ze de vorige keer 
hebben gebouwd en wat deze robot allemaal kon? Knopjes voor en achteruit hellen van het 
tiltblok. Terugblikken op als dit, dan dat. Hij gaat ons een lichtje tonen en een berichtje sturen 
als hij is gekanteld. Boodschap op het scherm zetten. Als hij niks gevonden heeft gaat hij 
rijden met een groen lampje. Als hij wat gevonden heeft, dan moet hij dit vertellen. De vorige 
keer hebben ze een voorwerp ontdekt en nu gaan we het proberen te vertellen. Rood = niks 
gevonden. Wel wat gevonden = hij zegt zijn eigen naam. 
Stel je voor milo is aan het rijden en is op zoek naar een plant en nu heeft hij er een 
gevonden. Joystick naar voren = lampje rood en  niks in het scherm. Maar zodra hij wat 
gevonden heeft, zet hij zijn joystick naar andere kant, lampje uit, en roept zijn naam, ik heb 
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wat gevonden. Eerst herhaling introduceren en de sensor. Puur alleen het oefenen van de 
beweging. 
Als joystick naar voren = dan rood lampje en scherm leeg
Als joystick naar achteren  = dan lampje  uit en zeggen hoe hij heet. 
Vorige week hebben we gezocht naar plantjes. Maar vandaag gaan we bezig met hoe milo 
dit aan ons kan vertellen. Dit doet hij door een lampje uit te doen en een bericht te sturen. 

Opdracht 1 – tijdsduur 15-20 min.
Oefenen met mini milo. Als milo naar voren gaat, lampje aan. Als mini milo naar achteren 
gaat is lampje uit en een berichtje sturen. Bij deze opdracht worden er maar twee knoppen 
gebruikt. Bij de ene knop stuurt hij het ene bericht en bij de andere knop stuurt hij het andere 
bericht. 

Opdracht 2 – tijdsduur 20-30 min.
Eerst bouwen ze de tiltsensor. 
En oefenen met tiltsensor en de herhaling. 

Opdracht 3 – tijdsduur 20-30 min. 
Ze maken een nieuw programma. Milo moet 3x een stukje naar voren rijden met  snelheid 2 
en steeds als hij rijdt moet zijn lampje groen zijn. En als hij stopt wordt zijn lampje rood en 
geeft hij een geluid. Daarna rijdt hij weer verder en na x seconden doet hij weer rood lampje 
enz enz. 

Afsluiting - tijdsduur 10-15

Rond de les af door de opdrachten met de leerlingen te bespreken. Wat hebben ze geleerd? 
Wat vonden ze het leukst? En het minst leuk? Wat vonden ze moeilijk? 

Daarnaast wordt er na het nabespreken alles opgeruimd. Alles moet uit elkaar en netjes 
weer terug in het goede vakje. Is dit de laatste groep van de week, dan mag Milo in elkaar 
blijven en hoeft alleen de sensor eraf.

Literatuur en websites

-
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Les 5 – Samenwerken en probleemoplossend denken 

Inleiding

Dit is de vijfde en laatste les over programmeren. Deze lessenserie is geschikt voor groep 5 
en 6 van het basisonderwijs. In deze laatste les wordt er aan de hand van de vrije opdracht 
gekeken in hoeverre de leerlingen alles hebben begrepen van de eerste vier lessen. Alle 
doelen die ze in die vier lessen hebben gehad, worden in deze les toegepast. Alle kennis die 
ze hebben opgedaan, kunnen ze hiervoor gebruiken. 

De les gaat over samenwerken en het samen leren oplossen van problemen. 

Leerdoelen

- De leerlingen kunnen onderling overleggen en kunnen samen tot een oplossing 
komen.  

- De leerlingen kunnen onderling een takenverdeling maken en zorgen voor een 
goede samenwerking. 

Materialen:

- WeDo doos + tablet per viertal (drietal)

- Werkboek 1 les 5

Voorbereiding:

Voor elke les aan is het nodig dat alle WeDo sets gesorteerd zijn en dat alle materialen 
compleet zijn! Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Hetzelfde geldt voor de 
batterijduur van de tablets. Ook dit moet van te voren worden gechecked om te voorkomen 
dat leerlingen zonder tablet komen te zitten. 

Uitvoering

Introductie - tijdsduur 5-10 min. 
Start de les met het terugkoppelen naar de vorige lessen, weten ze nog wat ze de vorige 
keer hebben gebouwd en wat deze robot allemaal kon? Ze krijgen milo los, zonder doos. Zelf 
nemen we de tussenstukken mee om ze aan elkaar vast te maken. 

Opdracht  – tijdsduur ?  min.
milo gaat door een doolhof. Rijd een stuk naar voren, een robot gaat draaien, de ander blijft 
staan. Een robot gaat aan en de ander blijft stilstaan. Zo maakt hij een draai. 

Extra opdracht - tijdsduur ? min.

Afsluiting - tijdsduur 10-15 min.

Rond de les af door de opdrachten met de leerlingen te bespreken. Wat hebben ze geleerd? 
Wat vonden ze het leukst? En het minst leuk? Wat vonden ze moeilijk? 
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Daarna wordt er na het nabespreken alles opgeruimd. Alles moet uit elkaar en netjes weer 
terug in het goede vakje. 
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