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Apps voor kleuters

OSMO
Een veelgehoorde opmerking bij het inzetten 
van tablets bij (jonge) kinderen is dat zij toch 
ook vooral handelend bezig moeten zijn. Een 
uitgangspunt waar ik het mee eens ben. Bedenk 
altijd vooraf welke educatieve meerwaarde een 
bepaalde app heeft.
OSMO is hardware die u in combinatie met 
een iPad kunt gebruiken. Zet de iPad in een 
speciale standaard en hang een soort spiegeltje 
over de camera van de tablet. Download de 
speciale OSMO-apps en de kinderen kunnen 
aan de slag. Met tangram moeten de kinderen 
de figuren die op het scherm verschijnen 
naleggen met de tangramstukken die in de 
doos zitten. De kinderen leggen het figuur op 
de tafel voor de iPad. De camera registreert 
of de stukken op de juiste plaats gelegd 
worden, waardoor het spel zelfcorrigerend is. 
Is het figuur goed nagemaakt, dan kun je een 
volgende tangrampuzzel kiezen. OSMO heeft 
ook een woordenschatapp. Standaard is deze 
in het Engels. Het is echter mogelijk om eigen 
content te maken via de website. U kunt plaatjes 
uploaden en daarbij aangeven wat het juiste 
woord is. Vervolgens kunt u in de OSMO-app 
Words uw zelf samengestelde bibliotheek met 
de woordenschatoefening downloaden. Meer 
informatie vindt u via playosmo.com. 

Prowise ProConnect
De app ProConnect van Prowise maakt het 
mogelijk om het beeld van het digibord te delen 
met de tablets van de kinderen. U kunt hier 
handig gebruik van maken door bijvoorbeeld 
een tekening op het digibord te maken en deze 
vervolgens naar uw leerlingen te sturen. Geef 
ze een aantal opdrachten, bijvoorbeeld ‘teken 
een rode deur’, ‘teken twee bloemen naast het 
huis’ of ‘schrijf je naam’. De kleuters sturen hun 
scherm vervolgens terug naar het digibord 
en dan kunt u meteen samen kijken hoe de 
tekeningen eruitzien. Is de deur echt rood en 
staan er twee bloemen of misschien meer? 
Anne-Marie de la Cousine van basisschool Sint 
Jozef werkt in haar kleutergroep regelmatig met 
tablets en ProConnect. Ze schreef er een blog 
over; http://bit.ly/1EYOh7K.

Tessa van Zadelhoff

Tessa van Zadelhof werkte bijna 
20 jaar als leerkracht en ict-
coördinator op een basisschool 
en is nu bovenschools actief als 
projectleider ict & 21st century 
skills bij een schoolbestuur. 
Tessa is mede-initiatiefnemer 
van BoekTweePuntNul, een 
inspiratieboek over web 2.0 en 
sociale media.

Mediawijsheid Team

stelba
in de klas

Net als bij de introductie van de digitale schoolborden zijn de kleutergroepen vaak 

als laatste aan de beurt wanneer het om het gebruik van tablets in de klas gaat. 

Toch kunt u ook met hele jonge kinderen al aan de slag met tablets. In de laatste 

aflevering van deze serie leest u een aantal voorbeelden.
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Boven en rechts: Kenny, met spelletjes rondom taal, rekenen 
en ruimtelijke oriëntatie
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Ti
pKwaliteit   Veel leerkrachten kiezen voor gratis apps. Van de ene kant is dat 

begrijpelijk omdat er soms geen betaalmogelijkheid aan het account gekoppeld is 
of omdat er simpelweg weinig budget is. Toch zijn betaalde apps vaak kwalitatief 
beter. Ook een gratis app heeft meestal wel een verdienmodel, waardoor u te 
maken krijgt met in-app aankopen of reclame. Met een cadeaukaart of een 
prepaid creditcard is het mogelijk om op een veilige manier toch betaalde apps te 
installeren op de tablets in uw klas.

Kenny
Kenny (van Kennisnet) is er als app voor 
de iPad en Android-tablets, maar mocht 
u een Windows-tablet hebben, dan kunt 
u gewoon een tegeltje maken van de 
website kenny.nl. Kenny is een eigenwijze 
vogel die woont in een interactieve 
koekoeksklok. Wanneer je ergens klikt 
gebeurt er iets. In Kenny ontdekken 
jonge kinderen spelletjes rondom taal, 
rekenen en ruimtelijke oriëntatie. Op de 
startpagina van Kenny is altijd wel een 
actueel thema te vinden. 

Juf Jannie
De bekendste Nederlandse apps voor 
jonge kinderen zijn misschien wel de apps 
van Juf Jannie. De apps zijn bijvoorbeeld 
geschikt voor het uitbreiden van de 
woordenschat en het leren tellen. Er zijn 
echter ook apps voor het aanvankelijk 
lezen en bijvoorbeeld een sudoku-app om 
het logisch denken te stimuleren. Vanesa 
Alberga, de bedenkster van jufjannie.nl, 
werkt zelf in het onderwijs. Voordeel van 
deze apps is ook dat ze in het Nederlands 
gemaakt worden en dus goed aansluiten 
bij het aanbod op veel van onze scholen.

Waar vindt u goede 
kleuterapps?
Een aantal leerkrachten deelt regelmatig 
berichten over interessante apps om in 
te zetten in de onderbouw. De volgende 
blogs volg ik zelf om nieuwe apps te 
ontdekken:

Susan Spekschoor
Susan werkt als ambulant begeleider op 
een cluster 3-school. Zij heeft eerst jaren 
gewerkt als leerkracht en ICT-coach in 
het speciaal onderwijs. Susan deelt via 

haar blog, maar ook via Twitter veel tips 
over interessante apps en daarnaast 
verloot zij regelmatig promocodes, zodat 
u kans kunt maken op gratis apps. Susan 
deelt alleen apps voor iOS (iPad). 
susan.spekschoor.nl 

Eveline Kaleveld
Juf Eveline Kaleveld is bekend van de 
site kleutersdigitaal.nl. Hierop deelt zij 
apps, maar ook websites en bijvoorbeeld 
digibordlessen om in te zetten in de 
groepen 1 en 2. Eveline bespreekt apps 
voor diverse soorten tablets. 

Kleutertabletportaal
Op het Kleutertabletportaal vindt u apps 
voor de iPad, Android- en Windows-
tablets. Op de site kunt u een aantal 
selectiecriteria invoeren, waardoor u een 
overzicht krijgt van apps die passen bij 
uw situatie.
kleutertabletportaal.nl

Sander Gordijn
Er is ook een kleutermeester die veel 
informatie over interessante apps en hoe 
hij ze inzet in zijn kleutergroep deelt op 
zijn blog. Sander Gordijn bespreekt apps 
vanuit de praktijk. U vindt er educatieve 
apps op thema. Sander werkt met 
iPads. Op zijn site vindt u ook een paar 
handleidingen over hoe u met iPads in 
uw kleutergroep aan de slag kunt gaan. 
meestersander.nl

Een voorbeeld van een taal-en woordenschat-app 
op jufjannie.nl

Susan Spekschoor: tips over interessante apps
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