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Verder met micro:bit 

Aan de slag 

In het document “Aan de slag met micro:bit” heb je de eerste stapjes geleerd om met 
de micro:bit te werken, nu gaan we daarop verder. In dit document leer je wat er 
voor mogelijkheden op de micro:bit zitten en hoe die te gebruiken. 
Zoals je dus al weet is de micro:bit is een kleine computer die eenvoudig te 
programmeren is, maar die ook een aantal grappige dingen aan boord heeft om mee 
te spelen, zoals een display met 25 ledjes, knopjes, een bewegingssensor, lichtmeter, 
thermometer en zelfs een kompas. 
 

 

Wat heb je nodig 

Je hebt de volgende spullen nodig: 

● micro:bit computer 
● 2 x 1.5V AAA batterijen / batterijhouder 
● 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. Het volgende 
internetadres is belangrijk, dat is de software om met de micro:bit te werken: 

● https://makecode.microbit.org 

Belangrijk! Vergeet niet om de programma’s die je maakt elke keer naar de 
micro:bit te downloaden. Dat kan als de micro:bit met de usb kabel verbonden is met 
je computer. 

Scratch 3.0 
Er zijn ook nog andere mogelijkheden om de micro:bit te programmeren. Zo kun 
je in Scratch 3.0 een uitbreiding laden voor de micro:bit. Je computer heeft dan 
wel bluetooth nodig om het programma naar de micro:bit te kunnen sturen. 
https://scratch.mit.edu/ 
 

Python 
Als je wat gevorderd bent, kun je de micro:bit ook programmeren in een echte 
programmeertaal, namelijk Python: https://python.microbit.org 

Wat zit er allemaal op de micro:bit? 

Knoppen/buttons 

Er zitten twee knoppen voor op de micro:bit en een resetknop aan de achterkant.  De 
twee knoppen aan de voorkant kun je bijvoorbeeld zo gebruiken: 

 

Als je een voorbeeld maakt in Makecode, kun je links in het scherm zien of het werkt. 
Je hoeft het programma nog niet de downloaden.  
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Ledjes 

Aan de voorkant zitten ook 25 led lichtjes, 5 rijen van 5 ledjes. Die kun je gebruiken 
om tekst, cijfers of figuurtjes te laten zien. Voorbeelden: 

 

Met het voorbeeld rechts kun je zelf ieder ledje aan- of uitzetten en je eigen 
figuurtjes maken. 

Maar je kunt de ledjes ook gebruiken 
om te meten hoeveel licht er is. Dat is 
een extra eigenschap van ledjes, ze 
kunnen ook werken als lichtsensor.  

De lichtsterkte komt als een getal 
tussen 0 en 255 en dat kun je dan 
weer gebruiken in je programma. 
Voorbeeld  hiernaast: als de 
lichtsterkte kleiner is dan 100 dan 
gaan alle ledjes aan.  
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Temperatuur sensor 

De micro:bit kan de temperatuur meten, hoe warm of hoe koud is het. Voorbeeld: 

 

 

Kompas 

De micro:bit heeft ook een kompas, je kunt dus meten welke richting de micro:bit 
wijst. 
Het kompas heeft een waarde in graden, een getal tussen 00 en 3600, zoals je ziet 
schrijven we graden met een klein nulletje achter het getal.  
Noord is 00, Oost is 900, Zuid is 1800 en West is 2700. 
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Accelerometer 

Ook een mooie sensor is de accelerometer, moeilijk woord. Deze sensor meet 
beweging. Je kunt dus meten of de micro:bit naar links of rechts wordt gekanteld, 
wordt geschud, naar boven of naar beneden beweegt, enzovoort. Dit geeft heel veel 
mogelijkheden voor je projecten. Hieronder een paar voorbeelden: 

  

  

 
Deze beweging kun je allemaal testen.  
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Radio 

Je kunt berichten sturen via radio signalen. De ene micro:bit stuurt een boodschap 
en andere micro:bits kunnen deze boodschap ontvangen. Ook hier weer een 
eenvoudig voorbeeld:  

 

 

Nieuwe versie micro:bit 

De versie 2 van de micro:bit heeft nog een boel andere mogelijkheden. Helaas 
hebben wij nu nog geen versie 2 bij onze dojo. 


