Opent de inventory met alle blokken
Opent de Agent (programmeren)
Opent de chat

Blokken kapot maken
Blokken plaatsen &
activeren

springen / 2x = vliegen
kruipen / landen (naar beneden)

Blokken
selecteren

Commando’s in chat
/WB
Opent “Worldbuilder” en maakt (voor de docent) elke wereld bewerkbaar.

/give @s structure_block
Geeft je een “structure block” waarmee je blokken kan omzetten naar 3D bestanden
én waarmee je voorwerpen kan kopiëren en plakken.

/tp @XXX
Dit commando teleporteert je naar de speler, wiens naam je invoert bij XXX

Online Bibliotheek:
https://education.minecraft.net/nl-nl/resources/explore-lessons

Wereld delen met leerlingen
Wereld Hosten: Leerlingen kunnen in jouw wereld met behulp van een
code. Door een wereld te hosten kunnen leerlingen samenwerken.
Druk op “Esc”
Klik op “begin met hosten”
Deel de code met de leerlingen.
Dit kan alleen binnen dezelfde office 365 client (schoolaccount) en op dezelfde wifi* (*zonder extra instellingen).

Wereld delen: Je deelt een wereldbestand. Leerlingen gaan zelfstandig
(of in groepjes) aan de slag in de wereld. Je kan niet meekijken.
Zoek de wereld in “mijn werelden”
Klik op “beheren -> exporteren”
Sla op en deel het bestand (via
mail, gedeelde map, ect)
Als je een wereld uit de bibliotheek kiest, kan je ook de “koppeling delen”, dit staat rechtsbovenin.

Werk inleveren
Wereld delen: Leerlingen exporteren de wereld en delen het bestand
met de docent. Dit is de beste optie voor grote (samenwerking)
projecten.
Porfolio/boek: Leerlingen leggen hun werk vast met de camera in
Minecraft en schrijven in hun portfolio of boek. Als ze klaar zijn
exporteren ze het pdf-bestand en sturen ze het op.

Digitaal klaslokaal wereld (NL)
Een wereld met individuele werkruimtes voor elke
leerling. Handig om kleine opdrachten en lessen mee
uit te voeren. Je vindt de wereld in de in-game
Minecraft Bibliotheek bij bouwplaten.
De Nederlandse versie kun je hier downloaden:
https://mevrouwbrilman.nl/minecraft-education/

LesideEen (vakoverstijgend)
Maak je eigen museum
Laat leerlingen een eigen museum maken over de
lesstof. De leerlingen kunnen in groepjes werken aan
de wereld en de wereld gebruiken om te leren voor
bijvoorbeeld een toets.
E-sports
Laat leerlingen samen werken aan het maken van een
3D model in deze gigantische 3D printers. Het model
met de meeste stemmen kan je dan 3D printen.

Aanbevolen bibliotheeklessen

---------------------------------GEVORDERD: Eigen wereld bouwen
Ga naar “Bibliotheek bekijken” →
“Beginwerelden” → “Biomen”
Kies voor “Blokken gras” als je een simpele
wereld wilt bouwen of kies een van de biomen als
je een specifiek thema in gedachten hebt.
Dit zijn allemaal lege start werelden.

Instellingen
Je kan de instellingen vinden door op
te drukken. Probeer de onderstaande
instellingen aan te houden als je begint met Minecraft. Dit zorgt ervoor dat je de
meeste controle hebt en de minste afleiding.
Wereldinstellingen:

Klaslokaalinstellingen:
UIT
AAN
Mobs toestaan: Als je deze optie aan
zet kun je dieren “spawnen” in de
wereld.
Onveranderbare wereld: Als deze
optie aan staat kunnen spelers alleen
bouwen en afbreken op speciale
tegels. (Zie pagina speciale blokken)
Als je de “worldbuilder” gebruikt kun
jij als docent wel plaatsen en afbreken.

Met het commando /setworldspawn kun je instellen waar leerlingen starten als ze
voor het eerst in jouw wereld komen. Voor het commando wordt je huidige locatie
gebruikt.

NPC’s
Als je Worldbuilder hebt aanstaan kun je NPC’s plaatsen en bewerken.
Dit zijn “Non-playable characters” die je kunt voorzien van tekst en
opdrachten. Hiermee kun je je leerlingen begeleiden in de wereld.

Geavanceerde instellingen: Je kan knoppen en opdrachten toevoegen aan je NPC.
Door bij de geavanceerde instellingen op “URL toevoegen” te klikken kun je
een link naar een (school)website toevoegen.
Bij “Opdracht toevoegen” kun je handelingen toevoegen. Bijvoorbeeld het
geven van een camera en portfolio aan de spelers. (zie voorbeeld)
Je kan spelers ook laten teleporteren naar een locatie door het commando:
tp @p [coördinaten] toe te voegen.

Speciale blokken
Schoolborden Op deze borden kun je tekst plaatsen. Dit
helpt je met opdrachten beschrijven of leerlingen om hun werk uit te
leggen.

Grensblokken

De grensblokken schermen een gebied
af voor deelnemers. Zij kunnen niet voorbij de blokken lopen, vliegen
en geen dingen plaatsen voorbij de blokken.

Toestaan

Als je de optie “onveranderbare wereld” hebt
aangezet, kun je alleen blokken plaatsen (en afbreken) boven deze
blokken. Je kan de blokken verbergen met gras.

Weigeren

Je kan belangrijke bouwwerken beschermen
door ze op deze blokken te bouwen. Spelers kunnen ze dan niet (per
ongeluk) afbreken. Dit kan alleen met worldbuilder modus aan.

Structure block

Deze blokken kun je alleen krijgen
door in de chat /give @s structure_block te typen. Met deze blokken
kun je 3D modellen vanuit Minecraft exporteren.

Command block Deze blokken kun je alleen krijgen door
in de chat /give @s command_block te typen. Deze blokken kun je
programmeren om opdrachten uit te voeren als ze een signaal krijgen.

Redstone
blokken

Redstone blokken geven een
elektrisch signaal en kunnen andere blokken (bijvoorbeeld command blocks)
activeren. Het eerste blok is “redstone stof”. Dit kun je gebruiken om verschillende
blokken te verbinden.

Classroom Modus
Met het losse programma “classroom mode” kun je precies zien waar in de wereld
elke speler zich bevindt. Daarnaast kun je makkelijk met spelers communiceren via
de chat én kun je spelers makkelijk teleporteren.
Download het hier: https://aka.ms/meecmwin10

Microsoft E-learning over Minecraft
(NL)
https://docs.microsoft.com/nl-nl/learn/modules/minecraft-reis-1-waaromminecraft-education-edition/

