
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 andere presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs. Via mijn site houd ik jullie graag op de 
hoogte van de [tijdelijk] gratis en nieuwste apps en ebooks. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan 

een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

CoSpaces – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis
Tijdens een virtual reality workshop van Jasper Bloemsma [meesterjasper.nl] kwam ik aanraking met het programma CoSpaces. Door zijn 
enthousiasme ben ik me er in gaan verdiepen en heb kinderen in mijn klas inmiddels al meerdere keren met dit programma laten werken. 
Online [via cospaces.io] bouw je een wereld. Je kunt karakters plaatsen, maar ook dieren en voorwerpen. Deze zijn er in kleur en in wit. Alle 
witte items kun je voorzien van een kleur en bewerken. Dit alles plaats je in een omgeving naar keuze. Heb je jouw wereld klaar? Download de 
gratis app en bekijk de wereld in 3D via virtual reality. Met een gratis account kun je met meerdere kinderen tegelijk werken. Om de wereld in 
3D te bekijken, heb je wel een virtual reality bril nodig.

Het Zonnestelsel – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone - € 2,99 / Android – Gratis versie of € 3,59 [in-app-aankopen]
Tinybop staat bekend om de educatieve apps voor kinderen. Ook zij hebben een nieuwe app uitgebracht: Het Zonnestelsel. In deze app 
bezoek je acht planeten en de zon. Kinderen leren meer over zwaartekracht, atmosfeer en kenmerken van deze planeten en de zon. Ze 
kunnen planeten met elkaar vergelijken. Ook ringen, kraters en diamanten komen aan bod. De acht planeten zijn: Mercurius, Venus, Mars, 
Aarde, Jupiter, Uranus, Saturnus en Neptunus. Een interessante app om een nog beter beeld te krijgen van het zonnestelsel.

Fraction Tiles - PO 
Geschikt voor iPad – Gratis
De app Fraction Tiles is een app die je kunt gebruiken ter visuele ondersteuning voor breuken, decimalen en procenten. Door middel van 
gekleurde blokjes kunnen kinderen zien hoe groot een breuk, decimaal of procent is. De gekleurde blokjes kun je tegen elkaar aanzetten. Op 
deze manier zien kinderen hoeveel je nodig hebt om tot één hele of 100 % te komen. Met behulp van pennen of tekstvakken kun je er iets bij 
schrijven. 

Quiver Fashion – PO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis

QuiverVision, bekend van de 3D kleurplaten, heeft een nieuwe app uitgebracht. Ook met deze nieuwe app breng je via augmented reality 
kleurplaten tot leven. De naam zegt het al. Deze keer gaat het over mode, waarbij je kleding kunt ontwerpen. Op dit moment staan er vijf 
kleurplaten klaar op QuiverVision.com. Er wordt gewerkt aan meer kleurplaten. Print, kleur, scan de kleurplaat met de gratis app Quiver 

Fashion en bekijk jouw kleurplaat in 3D.

Thinkrolls: Kings & Queens - PO 
Geschikt voor iPad en iPhone - € 3,99 / Android – Gratis versie of € 3,59 [in-app-aankopen]

Ben je op zoek naar een uitdagende game voor kinderen? Dan is deze app een aanrader. Het spel bestaat uit zes levels. Iedere level bestaat 
weer uit achttien tot twintig spellen. Zowel de spellen als de levels lopen op in moeilijkheid. Bij deze game staat het logisch denken centraal. 

Je moet van tevoren al bedenken in welke volgorde je voorwerpen gaat verplaatsen en combineren om bij de sleutel te komen. Verzamel 
onderweg snoep en edelstenen en win allerlei accessoires waarmee je nieuwe karakters kunt maken. Dit is de derde app in de serie van 

Thinkrolls. 

Susan Tipt Apps

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp Lesidee

Houd onze nieuwsbrief,    in de gaten. 

Vol enthousiasme aan tafel! 

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Beleef gegarandeerd plezier met de touchtafel-tools. En de klas leert er ook nog van!

Gebruik de tools op jouw multitouchtafel of All-in-One PC. 

Spelenderwijs spijkert jouw klas individueel of gezamenlijk 

kennis bij en wordt aan de 21st century skills gewerkt; naast 

samenwerking bevorderen de tools het probleemoplossend 

vermogen en de ict-geletterdheid. Als je de tools eenmaal 

hebt ervaren, gebruik je de touchtafel meer dan ooit!

Meer dan 50 tools om uit te kiezen
Kies uit touchtafel-tools voor de hoofdthema’s rekenen, taal en overige, zoals geschiedenis, wereldoriëntatie en veel meer 

voor het primair onderwijs. Bekijk hieronder drie uitgelichte tools.

Rekenrace

Sleep de auto’s met antwoorden naar 

de juiste parkeervakken.

Woordspel

Raad het Engels woord bij het plaatje 

en sleep de juiste letters naar de  trein.

en

Aantal dieren

Sleep de getallen naar de plaatjes met 

het overeenkomend aantal dieren.
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In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.
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