
Lesidee
Maak een quiz op ieder niveau
Met ProQuiz maak je op ieder gewenst niveau een kennistest. 

ProQuiz is een tool in de Prowise Presenter-software waarmee je formatief en summatief kunt toetsen. 

Het is zo ontwikkeld dat je deze toetsen of quizzen vervolgens klassikaal en individueel kunt afnemen.

Tip: Geef na de instructie een ProQuiz om te meten wat de leerlingen hebben opgepikt 

van de nieuwe kennis. Pas de instructie aan naar aanleiding van de resultaten.

Zelf aan de slag? 
Maak een gratis Prowise-account aan via account.prowise.com.

Prowise Presenter is door iedereen volledig gratis te gebruiken.

Quiz ontwerpen
Stel in een mum van tijd een quiz samen met open 

vragen en meerkeuzevragen. 

De mogelijkheid om vormen, kleuren en 

afbeeldingen te gebruiken, maakt de quiz ook 

geschikt voor jonge leerlingen.

Quiz resultaten
De gegeven antwoorden worden opgeslagen in een 

duidelijk overzicht, zodat je deze eenvoudig kunt 

analyseren. 

Je kunt de resultaten ook exporteren naar Excel.

Quiz afspelen
Met ProConnect stuur je de kennistest naar het 

apparaat van je leerlingen.

Geen extra apparaten in je klas? Dan toon je de quiz 

op je touchscreen.

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 verzorg ik onder andere presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag 
op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps voor kinderen en onderwijs. 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.

YouTube Kids – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
De YouTube Kids app is een veiligere omgeving voor kinderen om filmpjes te bekijken. Wanneer het kind een aantal filmpjes heeft bekeken, komen 
er aanbevelingen vanuit YouTube op basis van eerder gebruikte zoektermen en eerder bekeken filmpjes. Als volwassene heb je de mogelijkheid om 
de zoekfunctie in- of uit te schakelen. Tevens kun je tijdslimieten instellen. Je kunt de app zowel ingelogd als uitgelogd gebruiken. Het kind kan kiezen 
uit vier onderwerpen: shows (denk hierbij aan animaties, tekenfilmpjes), muziek (bijvoorbeeld kinderliedjes, minidisco, bekende zanggroepen), Leren 
(educatieve filmfragmenten zoals Klokhuis, juf Roos, hoe leer je tekenen) en Ontdekken (onder meer vlogs, LEGO, Efteling). 

POP Prototyping On Paper – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis
Marvel – PO & VO 
Geschikt voor Android – Gratis
Met de app POP/Marvel kun je afbeeldingen toevoegen en daarmee jouw eigen app bouwen. De app werkt met behulp van 
de door jouw gemaakte knoppen. Het gaat hierbij om een fictieve app. Wil je graag hulp bij deze app, dan kun je kijken bij 
missie ‘Bouw je eigen app’ van SkillsDojo (https://bit.ly/2IDv8Fl). Zij bieden instructiefilmpjes en downloads aan waarmee je 
stap voor stap een app ontwerpt en met de app POP/Marvel jouw eigen app kunt bouwen. 

De Praatapp – PO (bevat in-app-aankopen) 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 
De Praatapp is een app waarmee je spelenderwijs oefent met het nog beter uitspreken van klanken, woorden en zinnen. De gratis app bevat 
oefeningen met de letter L. Wil je de andere klanken ook oefenen dan kan dit via in-app-aankopen. Hiervoor betaal je € 4,99. Iedere klank bevat 
verschillende spellen: woordkaarten, lotto, memory, praatplaten, luisteren en tekenen. De app kan ook ingezet worden bij logopedie en NT2. 

Kiene Klanken en Magic Phonics – PO  
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

Bij deze apps heb je interactieve letterstempels nodig. Hiermee ontdek en leer je de Nederlandse en Engelse taal. Achter iedere 
letterstempel zitten rubberen dopjes, allemaal op een unieke plek. Op deze manier herkent de app de letter die gestempeld wordt op het 

beeldscherm. De app bestaat uit een grote hoeveelheid oefeningen, een woordenboek en de mogelijkheid om zelf te stempelen. Wil je 
meer weten over deze apps? Je vindt een uitgebreide recensie op https://bit.ly/2GA9Zd4 en https://bit.ly/2V6SeVV. 

Bitmoji – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 

Gebruik je liever niet jouw gezicht als profielfoto? Dan is deze app een aanrader. Maak jezelf stap voor stap na. Van kapsel en kleur haar tot mond, kleur ogen 
en kleding. Wanneer jouw avatar klaar is, dan kun je deze opslaan en een keuze maken uit enorm veel illustraties waar jij zelf een rol in speelt. Deze illustraties 

zijn eventueel ook toe te voegen als stickers, toetsenbord en je kunt ze als afbeelding opslaan. Om Bitmoji te kunnen gebruiken, moet je een (gratis) account 
aanmaken. Bitmoji is ook goed te gebruiken tijdens de medialessen wanneer deze gaan over bijvoorbeeld privacy of wel of geen profielfoto gebruiken.  

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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