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Aan de slag met micro:Maqueen 

Aan de slag 

In dit document leer je te werken met het robotje micro:Maqueen, Je leert wat er 
nodig is aan spullen en een paar eenvoudige opdrachtjes. 
De micro:Maqueen is een kleine robot die eenvoudig te programmeren is, maar toch 
ook een aantal sensoren heeft die je kunt gebruiken om de robot te laten kijken of te 
laten luisteren. 

 

Het programmeren gaat zoals je met Scratch gewend bent.  
We laten straks ook nog wat eenvoudige voorbeeldjes zien. 

Wat heb je nodig 

Je hebt de volgende spullen nodig: 

● micro:Maqueen 
● 3 x 1.5V AAA batterijen 
● micro:bit computer 
● laptop met internet toegang en een browser bij voorkeur Chrome  
● usb data kabel 
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Programmeren 

Het programmeren van de micro:bit doe je in de internet browser. 

De volgende internetadressen zijn belangrijk: 

● https://makecode.microbit.org 
Dit is de software die je nodig hebt om met de micro:bit te kunnen werken. 
De makecode software wordt gemaakt door Microsoft. 

● Als je een programma wil maken voor de micor:Maqueen dan heb je een 
uitbreiding nodig voor makecode. Zo kom je eraan: 

○ Start een project, klik op het tandwieltje rechts boven 

○ Kies voor “Uitbreidingen” 

○ Je ziet allerlei blokken, kies voor het blok “maqueen” 

Als het goed is, zie je nu in het midden van het scherm 
ook “Maqueen” in de lijst van de programmablokken. In 
dit blok vind je de extra opdrachten die speciaal voor de micro:Maqueen zijn.  
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Programma maken en naar de micro:bit sturen 

We gaan nu een eenvoudig voorbeeld maken en leren hoe je het voorbeeld 
programma kunt laden op de micro:bit. 

Sleep een aantal blokjes uit de groep Basic en 
klik ze aan elkaar vast, zoals in het voorbeeld 
hiernaast. 
Dit voorbeeld laat een smiley zien, wacht even, 
zet alle leds weer uit en wacht weer. En dat 
alles wordt voor altijd herhaald (forever).  

Aan de linkerkant van het scherm kun je zien of 
het werkt. Daar wordt de micro:bit nagedaan, 
simulatie noemen we dat. 

 

Klik op de grote Download knop linksonder op 
het scherm. Er wordt dan een programma 
bestand gemaakt met .hex achter de naam. Dit 
bestand staat in je download folder en moet je 
nog naar de micro:bit kopiëren. 

Sluit de micro:bit aan op je computer met een 
usb data kabel. De micro:bit zal dan als een usb 
schijf verschijnen in je verkenner. In dit geval 
schijf D:. 

Kopieer of sleep het bestand bestand uit de 
vorige stap naar schijf D:. 
Het gele lampje op de micro:bit zal snel gaan 
knipperen en als het goed gaat staat nu je 
voorbeeld programma op de micro:bit. 

 

BELANGRIJK! Deze stappen elke keer herhalen als je wat wijzigt aan je programma! 

 


