28

29

tekst: Susan Spekschoor & prowise.com

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp
Lesidee
Susan Tipt Apps

Oefenen maar!

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.

Interactie én afwisseling zijn belangrijk om leerlingen te motiveren tot leren. Het inzetten van tools helpt daarbij. Hier geven
we je tips om met de gratis tools binnen Prowise Presenter eenvoudig je eigen materialen en lesstof samen te stellen.

Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Daarnaast ben ik zzp’er en verzorg onder meer presentaties en workshops rondom inzet van tablets en apps in het onderwijs. Via mijn site houd ik jullie graag op de
hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps en e-books. Regelmatig schrijf ik recensies en blogs over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan
een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

Leren in een flits!

Poëzie Plint – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – € 3,99
Tijdens de Week van de Poëzie, lessen Nederlands, maar ook bij taal in het basisonderwijs wordt er aandacht besteed aan poëzie. Plint heeft
hiervoor een mooie app ontworpen. Dagelijks ontvang je een nieuw gedicht met illustratie. Bij bijzondere dagen en feestdagen ontvang je
een passend gedicht. Een gedicht over de liefde op Valentijnsdag, iets over nieuw jaar op 1 januari en een voorjaarsgedicht aan het begin van
de lente. Leuk om te gebruiken bij de lessen over poëzie.

Een woordzoeker maken?
Dat kan ook anders!

Woordwiel 2 – PO
Geschikt voor iPad & iPhone – € 1,99
Na Woordwiel is er nu Woordwiel 2. De app is geschikt voor kinderen die gestart zijn met lezen en helpt bij het leren verklanken van de
klanken en letters om zo tot een woord te komen. Er kunnen zowel bestaande als niet bestaande woorden gemaakt worden. Bij bestaande
woorden kun je een foto van het voorwerp maken mocht dit in de omgeving te zien zijn. Voor ieder kind in de klas kan er een profiel worden
aangemaakt. Als leerkracht kun je het kind volgen om te zien welke woorden hij of zij gemaakt heeft. In het menu kan er gekozen worden
voor diverse clusters: starten met één, twee of drie medeklinkers, in het midden één, twee of drie klinkers, aan het einde één, twee of drie
medeklinkers. Op deze manier kunnen er oneindig veel (niet) bestaande woorden gemaakt worden.

Lucifer Puzzels en Vind de woorden – PO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android (Lucifer Puzzels) - Gratis
In de gratis app Lucifer Puzzels los je opdrachten op door de vragen juist te beantwoorden en daarna lucifers te
verplaatsen, verwijderen of toe te voegen. Zo moeten er vormen gemaakt worden en sommen opgelost worden. In totaal
bevat de app achttien pakketten met twintig levels. In dezelfde categorie smart games is er ook de app Vind de woorden.
Met vijftien pakketten en tien tot twintig levels per pakket lopen de vragen en het aantal letters op in moeilijkheid. Je
beantwoordt een vraag door met je vinger op het scherm de letters in de juiste volgorde aan te raken. Kom steeds verder
en verdien hints die je in kunt wisselen.

Photomath – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
De app Photomath biedt hulp bij het oplossen van rekensommen. Dit kan op twee manieren: maak een foto van de som of maak gebruik van
de rekenmachine. Het oplossen is niet heel bijzonder. Dat kun je met een rekenmachine immers ook. Het voordeel van deze app is dat je de
som in stappen uitgelegd krijgt. Zo leer je bij complexe sommen de volgorde van het oplossen van de som.

Mammals - PO
Geschikt voor iPad en iPhone - € 2,99
Tinybop heeft een nieuwe, wederom educatieve app ontwikkeld: Mammals. In deze app kom je alles te weten over zoogdieren. De app bevat
de volgende dieren: olifant, tijger, kangoeroe en vleermuis. Op het moment van schrijven is de luiaard in ontwikkeling. Kom meer te weten
over lichaamsdelen, spierstelsel, hart en vaten, spijsvertering, urine- en voortplantingsstelsel, zenuwstelsel en het skelet. Alle onderdelen zijn
voorzien van een duidelijke en interactieve illustratie. Woorden kun je laten verdwijnen en zelf weer op de goede plek zetten. Wat gebeurt er
met het lichaam wanneer het dier gaat lopen? Per zoogdier worden twee onderdelen extra uitgelicht. Dat kan iets zijn over de zwangerschap
en slagtanden, maar ook snorharen en de buidel. Het is een mooie app voor kinderen die meer willen weten over zoogdieren.
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Met de flitskaartentool van Prowise kies je zelf de stof waarmee je leerlingen
wilt laten oefenen. Voeg zowel teksten als afbeeldingen toe aan de kaarten.
De tool helpt spelenderwijs bij het aanleren en onthouden van nieuwe stof.
Denk bijvoorbeeld aan het leren van woordenschat of een vreemde taal, maar
er zijn meer mogelijkheden:

•
•
•
•

Leer vreemde talen door het woord en de vertaling voorbij te laten flitsen
Oefen met aardrijkskunde begrippen over klimaat en weer
Koppel jaartallen aan gebeurtenissen in de geschiedenis
Zet tijdens de wiskundeles breuken om naar decimalen
Laat leerlingen zichzelf toetsen door ze zelfstandig of in
groepjes flitskaarten te laten maken die over de lesstof gaan.
De leerlingen kunnen deze vervolgens met elkaar delen.

Zet je weleens een woordzoeker in om de woordenschat te vergroten of
het geheugen op te frissen? Dan is de woordzoekertool van Prowise een
manier om het eens net wat anders aan te pakken.
Deze kun je op de traditionele manier gebruiken, maar je kunt hem
ook uitdagender maken door de lijst met woorden af te dekken. Geef
leerlingen een thema en laat ze alle woorden rondom dat thema zoeken,
zoals alle Europese landen.
Pas de moeilijkheidsgraad aan door verschillende zoekrichtingen te
kiezen en/of de grootte van het veld te veranderen.

Waar vind je de tools?
Om de tools te gebruiken, maak je eerst een gratis Presenteraccount aan op www.prowise.com. Als je bent ingelogd, klik je op
het blauwe tabje ‘Start Presenter’. Onder
staan alle tools.
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