EN 16 OPDRACHTEN VOOR DE JUISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
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Voorbereiding docent
BIJLAGEN

Bij deze lessenserie horen naast de lesvideo’s ook enkele
bijlagen. Alle beschikbare bijlagen kun je vinden op:
handson-skills.nl en junioriot.nl/handson-skills

TINKERCAD

Bij verschillende opdrachten wordt van de leerlingen verwacht
dat ze met Tinkercad Circuits aan de slag gaan. Het is hierbij
mogelijk om als docent klassen aan te maken. De leerling kan
dan deelnemen aan een klas zonder zelf een account te
hoeven aanmaken.
Zie ook:
https://handson-skills.nl/onderwijs-op-afstand-met-tinkercad/
Bij de eindopdracht wordt er van uit gegaan dat de leerlingen
basisvaardig zijn in het 3D tekenen in Tinkercad.

ARDUINO IDE

Bij enkele van de opdrachten en de eindopdracht moet er
gebruik gemaakt worden van de Arduino IDE software.
De docent kan kiezen om dit samen met de leerlingen te
installeren of er voor zorgen dat dit vooraf al geïnstalleerd is.
Er kan ook voor gekozen worden om met de web-based
Arduino Creator te werken, hiervoor moet wel de Arduino
Agent geïnstalleerd worden.

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN
In deze lessenserie kan de focus gelegd worden op specifieke
vaardigheden. Bijvoorbeeld:
Zelfregulering
Ter ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van de tools
op de volgende website:
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/leermate
riaal/4139-slimmer-leren-zelfregulatie-in-de-les
Creativiteit
Dit kan de leerling met name tot uiting laten komen in de
eindopdracht.
ICT basisvaardigheden
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LASERSNIJDER

Bij de eindopdracht wordt er van de leerling verwacht dat
deze gebruik maakt van een lasersnijder. 3D printen is
optioneel.

RUBRIEK

De leerling wordt uiteindelijk beoordeeld op eindopdracht.
Alle eerder opgedane kennis en vaardigheden zijn nodig
om de eindopdracht tot een goed eind te brengen.
De beoordeling vindt plaats aan de hand van een rubriek.

OFFICE 365

Als je als docent op school werkt waar Office 365 is
geïmplementeerd dan biedt dit vele didactische voordelen.
Enkele mogelijkheden waarop Office 365 en apps van derden
kunnen worden ingezet ter ondersteuning van deze
lessenserie zijn:
Teams
Maak een apart kanaal in teams waar je aanvullende
informatie kunt plaatsen en waar leerlingen vragen kunnen
stellen.
Hang de PDF met een link naar de YouTube afspeellijst in een
opdracht met daaraan gekoppeld een rubriek.
Forms
Verwerk zelfregulering vooraf, tijdens en na in drie aparte
Forms die leerlingen in kunnen vullen en hang dit als opdracht
in teams.
Trello
Laat leerlingen de eindopdracht in stukjes verdelen (taken) en
laat deze in een digitaal scrumbord zetten.
Flipgrid
Laat leerlingen een videopresentatie maken van het
eindproduct en uploaden naar Flipgrid. Medeleerlingen
kunnen hier feedback op geven.
Kahoot
Ontdek welke voorkennis leerlingen al bezitten of activeer
kennis uit vorige opdrachten door de les te starten met een
Kahoot!
Youtube
Plaats de afspeellijst met lesvideo’s in het kanaal in teams.
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Lesvideo’s
Wat is een LED?

Wat is solderen?

LED-schakeling in Tinkercad

Wat is een RGB LED?

Wat is een PCB?

Wat is een Arduino?

Arduino Uno programmeren in
Tinkercad
Arduino code uploaden

Arduino in Tinkercad 2 LED’s

Pin headers solderen?

Wat is een LED matrix?

Arduino IDE bilbiotheken
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Leerdoelen
•

Het aansluiten van een LED in een schakeling

•

Het verschil begrijpen tussen een LED en een RGB LED

•

Het aansluiten van een RGB LED in een schakeling

•

De functie van een weerstand

•

Elektrische componenten aan elkaar kunnen solderen

•

Schakelingen kunnen tekenen in Tinkercad

•

Begrijpen wat een PCB is

•

Een werkende schakeling op een PCB kunnen solderen

•

Begrijpen wat een Arduino is

•

Weten dat er verschillende soorten Arduino’s zijn

•

Een schakeling met een Arduino en insteekbord kunnen
tekenen in Tinkercad

•

Een Arduino kunnen programmeren in Tinkercad

•

Begrijpen wat de Arduino IDE is.

•

Een LED kunnen aansluiten in een schakeling met een
Arduino en insteekbordje.

•

Een Arduino in Arduino IDE kunnen koppelen met de
computer

•

Een code kunnen uploaden naar een Arduino

•

Een bibliotheek kunnen toevoegen in de Arduino IDE

•

Pinheaders op een Arduino kunnen solderen

•

Begrijpen hoe de ontwerpcirkel werkt

•

Aanzichten kunnen tekenen in Tinkercad

•

Veilig gebruik maken van een lasersnijder
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Wat is een LED?
Een LED is een elektrisch onderdeel wat
licht geeft. Het wordt in veel apparaten
gebruikt.

#

Wat is solderen?
Solderen is het verbinden van metalen
met een ander metaal wat je laat
smelten.

"

Een LED solderen!
Leer zelf een een LED vast solderen aan de
aansluitpunten van een batterijhouder!

!

Teken in Tinkercad de schakeling van:

Klaar!

"

•
•
•

batterij CR 2032
schuifschakelaar
LED

Verzamel de materialen, gereedschappen en
soldeer de schakeling:

Klaar!

• batterij CR 2032
• schuifschakelaar
• LED
• Soldeertin (met harskern)
• Soldeerbout + standaard en spons
• Soldeerhulp

6

%

Wat is een RGB LED?
Een RGB LED heeft 4 in plaats van 2
Pootjes en kan daardoor verschillende
kleuren licht laten zien.
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Teken in Tinkercad de schakeling van:

Klaar!

batterij CR 2032
3 schuifschakelaars
RGB LED

Verzamel de materialen, gereedschappen en
soldeer de schakeling:

"

Klaar!

&

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

batterij CR 2032
batterijhouder
3 schuifschakelaars
RGB LED
Soldeertin (met harskern)
Soldeerbout + standaard en spons
Soldeerhulp

Wat is een PCB?
Een PCB (Printed Circuit Board) is een
plaatje met gaatjes waar op jezelf
elektrische onderdelen kunt solderen.

!

Klaar!

Verzamel de materialen, gereedschappen en soldeer
de RGB LED schakeling op het PCB:
• batterij CR 2032
• batterijhouder
• schuifschakelaar of drukknop
• RGB LED
• PCB
• Soldeertin (met harskern)
• Soldeerbout + standaard en spons
• Soldeerhulp
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Wat is een Arduino?
Een Arduino is een kleine computer
(microcomputer) die je kunt programmeren om
bijvoorbeeld een LED te laten knipperen

!

Er zijn verschillende soorten Arduino’s.
Hoewel ze verschillende zijn werken ze
wel op dezelfde manier.

Klaar!

$

Oefen in Tinkercad met het aansluiten
van een LED op een Arduino Uno en
programmeer deze zodat de LED
knippert.

Pas de schakeling en de code van opdracht 6a in Tinkercad
zo aan dat de LED gebruik maakt van pin 12
Klaar!

Sluit nu zelf een LED met weerstand
aan op pin 12 van jouw Arduino (Uno).

%

Je hebt nodig:
•
•
•
•
•
Klaar!

Arduino (Uno)
2 jumperdraden (man / vrouw)
1 jumperdraad (vrouw / vrouw)
1 LED
1 weerstand (220 Ohm)

Klaar? Ga naar stap D om de Arduino te programmeren!

Sluit de Arduino met de USB-kabel aan
op de computer.

#

Open het programma Arduino IDE en
stel de juiste Arduino en COM poort in.
Klaar!

Upload jouw code naar de Arduino.
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Om meerdere LED’s op de Arduino aan
te sluiten gebruiken we een insteekbord
(breadboard).
Teken in Tinkercad het aansluiten van
twee LED’s op pin 12 en 13 op de
Arduino Uno met insteekbord.
Klaar!

'

Programmeer deze zodat de LED’s
knipperen.

Pas code van opdracht 6E in Tinkercad zo aan dat beide LED’s
4x per seconde knipperen.
Klaar!

Bouw nu de schakeling van opdracht 6F op jouw
Arduino en insteekbord en upload de code.

(

Je hebt nodig:
•
•
•
•
•

Arduino (Uno)
Insteekbord (breadboard)
7 jumperdraden (man / man)
2 LED’s
2 weerstanden (220 Ohm)

Denk na over de kleur van de jumperdraden die je gaat gebruiken.

Klaar!

(

Van groot naar klein!
Een Arduino Uno is kant en klaar en
de ‘pinheaders’ zitten er al op. Maar er zijn
ook nog kleinere Arduino’s waar jezelf de
‘pinheaders’ op vast moet solderen!
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Verzamel de materialen, gereedschappen en soldeer de
headers op de Arduino Nano (Every):

!

•
•
•
•
•

Klaar!

Arduino Nano (Every)
2x header (15 pins)
Soldeertin (met harskern)
Soldeerbout + standaard en spons
Soldeerhulp

Prik de Arduino Nano op een leeg insteekbord
Bouw nu dezelfde schakeling als bij opdracht 6G
en upload de code.

"

Je hebt nodig:
•
•
•
•
•
Klaar!

)

Arduino Nano (met gesoldeerde ‘pinheaders’)
Insteekbord (breadboard)
7 jumperdraden (man / man)
2 LED’s
2 weerstanden (220 Ohm)

Let op ! Zorg dat de Arduino IDE is ingesteld op de Arduino Nano

Wat is een LED matrix?
Een LED matrix bestaat uit meerdere LED’s die
met elkaar verbonden zijn.
Omdat het meerdere LED’s zijn kun
je daarmee letters en vormen laten
zien.

!

Om het makkelijker te maken om de
LED matrix te laten werken maken we
gebruik van een schakelbordje met een
computer-chip (MAX 7219).
Om hier gebruik van te maken moeten
we wel eerst de bijbehorende bibliotheek
(library) in de Arduino IDE toevoegen.
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Sluit de LED matrix op de juiste manier
aan op de Arduino.

Klaar!

Open de voorbeeld code uit de
bilbiotheek van de LED matrix en pas
deze zo aan dat jouw persoonlijke tekst
wordt getoond op de LED matrix.
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Ontwerpen & creëren!
YEAH!
In de afgelopen weken heb je hard gewerkt! Je hebt nieuwe
vaardigheden geleerd of deze verbeterd en kennis opgedaan
waardoor je nu voldoende weet om daadwerkelijk iets met jouw
creativiteit en vaardigheden te creëren!
DE OPDRACHTGEVER
Op het Comenius College wordt elk jaar een open dag
georganiseerd.
De vakken Tech+ en Techniek willen laten zien hoe de zelfde
opdracht kan leiden tot hele andere ideeën en jullie producten
presenteren op de open dag.
Jullie krijgen dus allemaal dezelfde opdracht, waarbij je aan bepaalde
eisen moet voldoen, maar waarin je verder alles zelf mag bepalen.
Zoals bij elke opdracht moet jouw product wel binnen de gestelde
tijd af zijn en gepresenteerd kunnen worden.
DE ONTWERPCIRKEL
Bij het bedenken van jouw ontwerp maak je gebruik van de
ontwerpcirkel.
De ontwerpcirkel helpt jou om
stap-voor-stap tot het, voor jou
best mogelijke, eindproduct te
komen!
Belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘testen en
bijstellen’ waarbij je ontdekt
wat niet goed werkt of
beter kan!
Fouten maken is normaal
bij het bedenken van iets
nieuws.
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DE OPDRACHT
Ontwerp en maak een miniatuur Retro Game Arcade!
Alle materialen en onderdelen worden door de opdrachtgever
aangeleverd.

ONTWERPEISEN
-

Er moet een spel op kunnen worden gespeeld (Snake is
beschikbaar een ander spel mag ook)

-

Er wordt gebruikt gemaakt van de geleverde onderdelen:
o

8x8 LED matrix i.c.m. de MAX 7219 computerchip

o

Joystick

o

Arduino Nano (Every)

o

Het 3D ontwerp wordt getekend in Tinkercad

o

Alle aanzichten worden getekend in Tinkercad

o

Alle onderdelen worden uitgesneden met een lasersnijder

o

Er moet een spel op de Retro Game Arcade kunnen
worden gespeeld.

PRESENTATIE
Als jouw Retro Game Arcade af is, maak je een videopresentatie
waarin je duidelijk uitlegt waarom je voor dit ontwerp hebt gekozen
en wat het zo goed maakt.
De videopresentatie wordt door jou geüpload naar de klas in Flipgrid
waar medeleerlingen feedback geven op jouw video.

BEOORDELING
Het eindproduct wordt beoordeeld aan de hand van de rubriek die in
de opdracht in Teams staat. Je kunt dus ook zelf al inzien op welke
punten de docent jouw eindproduct beoordeeld en controleren of je
aan alle eisen voldoet.
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