
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lesbrief 

Franky is terecht gekomen op planeet Aarde. Hij wil 
weer terug naar huis. 

Lukt het jou om hem weer naar huis te helpen? 
 
 

 
 
 

Programmeren 

 
 
 

Maak van de BeeBot robot Franky 

Zorg dat hij weer thuiskomt 

De BeeBot lijkt nog niet op Franky. Daar 
kunnen we verandering in brengen. Jij mag 
van de BeeBot een mooie Franky maken. 

Dan hebben we nog planeet Aarde nodig en 
de planeet waar Franky woont met een weg 
ertussen. Dat mag jij allemaal ontwerpen. 

Lukt het je om Franky zo te programmeren 
dat hij weer thuiskomt? 

 
 



 

 
 

 

  

Voorbereiding: 
Zorg ervoor dat je de volgende spullen 
hebt klaarliggen: 

- Materiaal om van de BeeBot robot 
Franky te maken. 

- Materiaal om de Aarde en de planeet 
van Franky te maken/tekenen. 

- Materiaal om de weg te 
bouwen/tekenen. 

- Een BeeBot 
 
 

Stap 1:  
Lees het prentenboek ‘Franky’ 
voor. Het boek is de 
aanleiding voor een 
gesprek over dat 
Franky weer terug 
gaat naar zijn planeet. 

Stap 2: 
Brainstorm met de kinderen over hoe 
Franky terug gaat naar zijn planeet. 
 
Vertel vervolgens dat de kinderen van de 
BeeBot robot Franky mogen maken en 
dat ze de weg van planeet Aarde naar de 
planeet waar hij woont mogen 
ontwerpen en maken. 
 

Stap 3:  
De kinderen overleggen in een klein 
groepje over de route die de robot Franky 
(de BeeBot) moet gaan lopen en hoe ze 
deze route willen maken. 
Ook wordt nagedacht over 
hoe ze de BeeBot in Franky 
gaan veranderen en hoe ze 
de planeten gaan maken. 
Hier maken ze een ontwerp van. 
Daarna worden de taken verdeeld. 

 
 

Stap 4:  
Robot Franky wordt gemaakt van de 
BeeBot. 
De planeten worden gemaakt. 
De route wordt gemaakt. 
 
Je zou met een groepje van 6 kinderen 
kunnen werken. Elke opdracht zou dan 
door 2 kinderen uitgevoerd kunnen 
worden. 
 
 

Stap 5:  
De gemaakte onderdelen worden aan 
elkaar getoond. De kinderen bekijken 
elkaars product en geven tips en tops. 
Naar aanleiding van die tips en tops 
wordt het werk verder afgemaakt / 
verbeterd. 
 
Vervolgens worden de planeten aan het 
begin en eind van de route neergelegd. 
Robot Franky staat aan de start. 
 
 

Stap 6:  
Robot Franky wil van planeet Aarde terug 
naar zijn eigen planeet. Hoe moet hij 
geprogrammeerd worden? 
 
De kinderen overleggen met elkaar hoe 
ze robot Franky moeten programmeren. 
Dit wordt met pijltjes op papier gezet. Als 
ze het met elkaar eens zijn en de codetaal 
klaar is, gaan ze verder met de volgende 
stap.  
 
 
 
 
 
 

Stap 7:  
Robot Franky wordt geprogrammeerd. De 
kinderen bekijken of robot Franky de 
goede route loopt, of er aanpassingen 
gedaan moeten worden en zo ja, welke 
aanpassingen dat dan zijn. 
De codetaal wordt eventueel 
herschreven. 

Stap 8:  
Met de kinderen wordt het 
programmeren van robot Franky 
geëvalueerd. 
Is het in één keer gelukt, of moesten er 
aanpassingen gedaan worden? Hoe heb 
je de aanpassingen gedaan? 

 

Lesbeschrijving 


