
 
  

 

LEGO® Education SPIKE PRIME 
Maak van de kinderen creatieve en wetenschappelijke denkers met dé nieuwe programmeertool 
voor leerlingen vanaf 10 jaar: SPIKE PRIME. Een aanvulling op de leerlijn van LEGO. Bekijk op de 
Heutink site de video. 

Doordat de set heel laagdrempelig is, kan er op elk gewenst niveau gewerkt worden aan 
STEAM-vaardigheden. Onderzoek een uitdaging, ontwerp een model, bouw een prototype en test 
deze net zolang tot je de oplossing gevonden hebt. Het hart van SPIKE PRIME is de Hub die 
eenvoudig te bedienen is en tegelijkertijd talloze mogelijkheden biedt. Dankzij de vele 
aansluitingspunten op de hub, de motoren, de sensoren en de nieuwe grote bouwelementen zijn 
leerlingen minder tijd kwijt met bouwen en hebben ze meer tijd om te leren. 

Doel van SPIKE PRIME: leerlingen zelfvertrouwen geven. Iedereen kan programmeren! 

 

 

 

 

  

Maak gebruik van de laagdrempelige programmeeromgeving in de app 

De programmeeromgeving voor tablets en computers maakt gebruik van het beste van Scratch, 
om zo een systeem te creëren waarmee zowel leerkrachten als leerlingen goed kunnen 
werken. De app bevat ‘Aan de slag'-materiaal en daarnaast 3 modules over STEAM die gericht 
zijn op techniek en informatica. De modules, die speciaal zijn ontworpen voor leerlingen van 10 
tot en met 14 jaar en die zijn afgestemd op lessen van 45 minuten, zorgen dat leerlingen STEAM 
sneller onder de knie krijgen, doordat ze continu worden uitgedaagd om kritisch na te denken en 
complexe problemen op te lossen, ongeacht hun onderwijsniveau. 



 
De uitgebreide online lesplannen, met een schat aan toegankelijk, interactief 
ondersteuningsmateriaal, bieden leerkrachten alles wat ze nodig hebben om met vertrouwen 
les te geven, ongeacht hun ervaring. 

Wat krijg je: 

 Stevige opbergdoos met 
sorteerbakken 

 Programmeerbare hub 
 Afstandssensor 
 Krachtsensor 
 Kleursensor 
 Grote motor 
 2 Mediummotoren 
 meer dan 500 aantrekkelijk 

vormgegeven LEGO® Technic 
elementen in leuke kleuren  

> Bekijk product 

  

 

  

 

https://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_090808
https://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_090808

