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Stappenplan: Met Drone vliegen 
 

- Check of de drone compleet is. Je gaat vliegen met de MARVIC MINI 
- Zorg dat de accu’s en de controller zijn opgeladen. 
- Bij het vliegen is een smartphone nodig. 
- Download de The DJI Fly app 
- Zorg dat de joysticks op de controller zijn geschroefd. Zie bevinden zich onder de twee 

uitklappende handvaten van de controller. 

 
 

- Plaats de telefoon met de juiste connectiekabeltjes aan de controller. 
- Plaats de beschermkappen 
- Zet de drone aan.  

o 1x kort op de powerbutton 
o 1x ingedrukt houden.  

De led lampjes moeten volledig van links naar rechts aan zijn gegaan. 
- Zet de controller aan.  

o 1x kort op de powerbutton 
o 1x ingedrukt houden.  

De led lampjes moeten volledig van links naar rechts aan zijn gegaan. 
 

 
- Klik op Connection Guide.  
- Kies MAVIC MINI.  
- Doorloop de stappen. Dit kan per telefoon verschillen. 

Let op de melding. Hou de powerbutton van de drone 4 seconde ingedrukt. 
- De drone kan nu opstijgen. Hiervoor is een speciale button in de app. 
- Gebruik de joysticks om te vliegen. 
- Kijk zo veel mogelijk op het beeldscherm van de telefoon in plaats van naar de drone. 

  



 

 

Stappenplan: Ontwerpen van de Obstacle flight 
 
Een “obstacle run” is een renwedstrijd met allerlei obstakels waar je overheen moet klimmen of 
onderdoor moet kruipen! 
 

 
 

     
 
Dat gaan we ook maken voor drones! 
 

     

      



 

 

- Ontwerp met potlood en papier een parcours voor een drone!  
 
- Dit parcours moet aan de volgende eisen voldoen: 

o Het parcours moet door leerlingen opgebouwd kunnen worden 
o Het parcours moet bestaan uit minimaal 3 verschillende losse obstakels 
o Het parcours heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. 

 
- Elk obstakel moet ook aan eisen voldoen: 

o Het obstakel moet gemaakt zijn van materiaal dat we op school hebben, kunnen 
aanschaffen, of materiaal dat jijzelf kunt verzorgen. 

o Het obstakel moet door een deur van een lokaal passen om het te kunnen 
verplaatsen. 

o Het obstakel moet vrij kunnen staan, minimaal 1 meter van muren vandaan.  
o Het obstakel mag niet zo zwaar of groot zijn dat twee mensen het niet samen 

kunnen verplaatsen. 
o Wanneer het obstakel omvalt mag dat niet onveilig zijn. 
o Een gat waar de drone doorheen moet, zal minimaal een doorsnede moeten hebben 

van 65 cm. 
o Het obstakel mag er spectaculair uitzien met allerlei “toeters en bellen”. 

 
 

  



 

 

Stappenplan: Organiseren van de Obstacle flight 
 
Nu moeten we de race nog organiseren! 
 
Optie 1:  Individueel 

- Zet alle obstakels achter elkaar. 
- Bepaal bij elk obstakel samen de regels.  

o Moet je er overheen? Onderdoor?  
o Mag je het vaker proberen?  
o Enz. 

- Iedereen gaat om de beurt het parcours één keer afleggen! 
- De tijd wordt bijgehouden! 
- Schrijf de scores op de scorelijst! Wie wint? 

 
Optie 2:  Teamverband 

- Het aantal drones bepaald het aantal teams. 
- Zet alle obstakels achter elkaar. 
- Bepaal bij elk obstakel samen de regels.  

o Moet je er overheen? Onderdoor?  
o Mag je het vaker proberen?  
o Enz. 

- Laat iedereen een oefenrondje doen. 
- Daarna moet iedereen uit het team het parcours één keer afleggen! 
- De tijd wordt bijgehouden! 
- Het team waarin het snelst elk teamlid het parcours heeft afgelegd heeft gewonnen! 

 
 

 
 
 


