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Prowise Presenter Awards

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

Maak de meest inspirerende Presenter-les en wie weet staat
deze award binnenkort op jouw school!

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, verzorg onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs, en ik geef trainingen. 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.
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Zo doe je mee!

Mijn Rupsje Nooitgenoeg AR - PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
Wie kent Rupsje Nooitgenoeg niet? Bekend van de prentenboeken van Eric Carle. Inmiddels zijn er ook verschillende apps met deze rups. De
nieuwste app is er een met augmented reality waarbij Rupsje Nooitgenoeg tot leven komt. Voer de rups en ontdek samen de wereld. Door de
augmented reality kun je de wereld ook tot leven laten brengen in jouw omgeving. Rupsje Nooitgenoeg wordt steeds groter en verandert in
een kleurrijke vlinder. Een leuke manier voor kinderen uit de onderbouw om kennis te maken of ervaring op te doen met augmented reality.

Deel jouw les vóór 8 december
met lessen@prowise.com.

Vermeld ook:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Categorie (primair of voortgezet onderwijs)
• Naam school

De Stijl – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone– Gratis (bevat in-app-aankopen)
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. Een mooie gelegenheid om hier in de les
(geschiedenis, beeldende vorming) aandacht aan te besteden. Ben je op zoek naar een creatieve bijpassende opdracht? Deze app bevat 15
templates die je kunt vullen met allerlei kleuren. Je kunt het werk bewaren in de galerij van de app, maar ook als afbeelding opslaan op jouw
device en delen op verschillende manieren. De app is eenvoudig in gebruik. Kinderen hebben altijd resultaat. Voor bovenbouw PO en voor
het VO kun je er nog een extra opdracht aan koppelen. Bijvoorbeeld: maak jouw kunstwerk van de app na op papier of met
andere materialen.

LEGO Duplo Town – PO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - Gratis
Deze app is leuk voor kleuters. Ze kunnen hun eigen huizen bouwen met Duplo-blokken. De blokken (kamers) mogen geplaatst worden zoals
het kind dat graag zou willen. Wanneer alles op de plek staat, tovert de app jouw blokken om tot een huis. Speel met de poppetjes en ontdek
het huis. Raak verschillende voorwerpen aan, maak van de dag een nacht of breng een van de karakters een pizza op het balkon. Liever een
ander huis bouwen? Met de bulldozer sloop je het en daarna bouw je eenvoudig weer een nieuw huis. Leuk om samen mee te spelen! Of om
in te zetten bij thema huizen, bouwen of misschien wel thema familie.

Tip 1. Interactiviteit

Tip 2. Creativiteit

Tip 3. Kwaliteit

Maak gebruik van onze kant-en-klare tools, creëer
zelfcorrigerende oefeningen en maak gebruik van
ProConnect.

Gebruik onze rechtenvrije illustraties,
voeg bouwstenen toe en ontwerp zelf
didactische werkvormen.

Maak een concrete lesindeling, een overzichtelijke
navigatie en vergrendel klikbare onderdelen. Schrijf
duidelijke instructies en zorg voor een correcte inhoud.

Keezy – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone - Gratis
Keezy is een muzikale app waarbij je zelf muziek kunt maken. De app bevat op verschillende manieren muziek van diverse bekende
nummers. Met behulp van de acht gekleurde vlakken kun je proberen het nummer na te spelen. In het menu kun je ook kiezen om jouw
eigen geluiden of muziek op te nemen. Dit gebeurt via de microfoon van jouw device. Voeg bij elk gekleurd vlak jouw opname toe en mix
zo een eigen nummer. De gemaakte muziek kan ook opgenomen, beluisterd en bewaard worden. Een app die, afhankelijk van de opdracht,
geschikt is voor PO en VO.

Het Leerkasteel – PO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – € 2,29/ € 2,09 (en voor beide een gratis versie)
Een app voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Op de schatkaart vind je zes plekken waar je kunt spelen en oefenen: optellen, klokkijken (hele en/of
halve uren), memorie (plaatje-woord), sprongen maken (van 1, 2 of 5), typen (woorden typen) en aftrekken. Bij de instellingen is het mogelijk
om de app aan te laten sluiten bij het kind of wellicht net iets meer uitdagend te maken. Denk hierbij aan hele en halve uren, rekenen tot een
gewenste hoeveelheid en diverse sprongen. Het kind kan woorden natypen, maar ook zelf woorden bedenken. Op elke plek kun je munten
verdienen. Met deze munten kun je in het kasteel meubels en voorwerpen kopen voor de verschillende kamers.

Tip 4. Overdraagbaarheid

Tip 5. Originaliteit

Gebruik ‘i’-knoppen zodat leerlingen en andere leerkrachten direct met jouw les aan de slag kunnen.

Jouw les moet eruit springen; combineer
ProConnect met creatieve didactische werkvormen
en creëer je eigen lesmethode!

Kijk voor meer informatie op www.prowise.com/prowise-presenter-awards
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