
Je kan natuurlijk ook de code kopiëren en plakken, maar ik geef zeker in het begin de voorkeur aan overtypen. 
Dan raak je meer betrokken bij de code en zal je eerder snappen wat het doet. 

import RPi.GPIO as GPIO   # importeer de GPIO library en noem hem GPIO 
import time                          # importeer de time module 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(11,GPIO.OUT)            # zet GPIO 11 op output 
for x in range(0,3):             #maak een loop van 3 keer 

GPIO.output(11,True)  # zet poort 11 op aan 
time.sleep(1)                 # wacht 1 seconde 
GPIO output(11,False) # zet poort 11 op uit 
time.sleep(1)                 #wacht 1 seconde 

GPIO.cleanup()                 # GPIO poorten resetten 

Klik op file in het scherm waar je aan het typen bent en klik op save. 
Ga nu naar Run en klik op Run Module 
Het ledje gaan nu 3 keer aan en uit met een tussenpose van 1 seconde. 
Wat hebben we nu gedaan. 
We hebben eerst de wat dingen uit de bibliotheek (library) geïmporteerd 
Toen hebben we GPIO poort 11 verteld dat het een output pin is, 
Nu wordt er een klein loopje gemaakt van 3 keer 
Nu wordt Pin 11 op aan gezet, hierna wordt er 1 seconde gewacht, daarna wordt pin 11 uitgezet en wordt er weer 
1 seconde gewacht. 
Ter afsluiting  worden de pinnen gereset ofwel op 0 gezet. 
Je zou nu om te experimenteren op de regel for x in range (0,3) op bijvoorbeeld 7 kunnen zetten dan gaat de led 
7 keer aan en uit 
Of je kan het cijfer bij time.sleep (1) op 5 kunnen zetten dan is de pauze 5 seconde ipv 1 
Vergeet niet om na iedere verandering te saven. ( op te slaan) anders kan je het niet uitvoeren (runnen) 
Nu gaan we de code wat uitbreiden. 
We gaan 2 andere leds toevoegen. 
Dit mag natuurlijk een andere kleur zijn wel zo leuk. 
Maar we gaan de hardware verzorgen. 
Zet de Rpi uit 
Door in het terminal scherm sudo shutdown now te typen 
of via de muis op het framboosje te klikken en dan shutdown kiezen en dan weer shutdown. 
Neem nog twee LEDjes en twee weerstanden van 330 Ohm en twee jumperwires. 
Prik een van de twee jumperwires op pin 13 en eentje op pin 15 
prik het uiteinde van de pin 13 jumperwire op j8 en die van pin 15 afkomt op j10 
Prik nu een LEDje met de anode op i8 en de kathode op i9 en een weerstand op j9 en de andere kant in een 
gaatje langs de blauwe min lijn 
en Prik nu een LEDje met de anode op i10 en de kathode op i11 en een weerstand op j11 en de andere kant weer 
ergens in een gaatje langs de blauwe min lijn. 
Als alles goedgedaan is ziet het er zo ongeveer uit. 
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Nu nemen we hetzelfde programma. 
En daar gaan we wat uitbreidingen op maken om ook de andere LEDjes te laten branden. 
Wat er bijgezet wordt is vetgedrukt 

import RPi.GPIO as GPIO              # importeer de GPIO library en noem hem GPIO 
import time                                      # importeer de time module 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(11,GPIO.OUT)            # zet GPIO 11 op output 
GPIO.setup(13,GPIO.OUT)         # zet GPIO 13 op output 
GPIO.setup(15,GPIO.OUT)         # zet GPIO 15 op output 
for x in range(0,3):                          #maak een loop van 3 keer 

GPIO.output(11,True)  # zet poort 11 op aan 
time.sleep(1)                 # wacht 1 seconde 
GPIO output(11,False) # zet poort 11 op uit 
time.sleep(1)                 #wacht 1 seconde 
GPIO.output(13,True)             # zet poort 13 op aan 
time.sleep(1)                # wacht 1 seconde 
GPIO output(13,False)             # zet poort 13 op uit 
time.sleep(1)                #wacht 1 seconde 
GPIO.output(15,True)             # zet poort 15 op aan 
time.sleep(1)                # wacht 1 seconde 
GPIO output(15,False)             # zet poort 15 op uit 
time.sleep(1)                #wacht 1 seconde 

GPIO.cleanup()                 # GPIO poorten resetten 

Door nu met wat regeltjes te spelen kan je ook meerdere LEDjes aan laten gaan voordat de andere uitgaat. 
Of dat de ene al aangaat terwijl de andere nog brand. 
Gewoon proberen. 
Mocht het niet lukken laat het dan weten ik zal je helpen. 

Volgende keer zetten we een poort op input. 
Dus dan vraagt de Rpi om een ingave 

Hier heb je een druk schakelaar voor nodig. 
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