
Lesidee

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 ik 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 ik 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.

Puzzelklas – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 2,29
Kleuteruniversiteit heeft weer een nieuwe app uitgebracht. Naast de andere apps, onder andere over klanken, is er nu ook een puzzel-app. Met deze app 
oefen je spelenderwijs het ruimtelijk inzicht. In het menu kun je kiezen uit vijf spellen: puzzels, zoek de verschillen, wegen, IQ-test en programmeren. Vijf 
verschillende spellen met meerdere oefeningen. Aan het einde van een spel volgt er een compliment en een keuzescherm. Als beloning mag er een extra 
spel gespeeld worden waarmee je punten kunt verdienen. Een educatieve app voor kleuters. 

Reverso vertalen en leren – VO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
Deze app is ideaal voor de talen in het voortgezet onderwijs. Ook bij Engels in de bovenbouw van het basisonderwijs kan deze ingezet worden. De app 
vertaalt voor jou het woord of de zin in een gewenste taal naar keuze. Je kunt de vertaling lezen en ook nog eens uit laten spreken, zodat je de juiste 
uitspraak erbij hoort. Bij het vertalen van een woord krijg je voorbeeldzinnen waar het woord in verwerkt zit. In het leergedeelte van de app kun je 
oefenen, leren en een quiz maken. Oefenen en leren bevatten flashcards en de quiz bestaat uit meerkeuze vragen. Als extra optie kun je de flashcards 
downloaden zodat je deze ook offline kunt gebruiken. Voor alleen vertalen kun je prima uit de voeten met de gratis app. Wil je een groot aantal woorden 
gebruiken en in deze bewaren in de geschiedenis? Dan moet je een gratis account aanmaken. Wil je gebruik maken van alle mogelijkheden in deze app? 
Dan moet je een abonnement aanschaffen.

Waar is de kaas? – PO 
Geschikt voor Android en iPhone (compatible met iPad) – Gratis (kosten boek € 13,99)
De app Waar is de kaas? hoort bij het leren lezen zoekboek Waar is de kaas? en is geschikt voor jonge lezers. Zwijsen heeft zes titels met bijbehorende 
apps uitgebracht. Deze app is er één van. In dit boek vind je woordjes die bij AVI Start horen. Het verhaal gaat over Rik die op zoek is naar eten. De pagina’s 
zijn rijkelijk gevuld met illustraties en voorzien van AVI Start woorden die bij dit onderwerp passen. Scan met de app het boek en het verhaal wordt nu 
ook voorgelezen. Ook de AVI Start woorden komen in beeld. Een leuke, interactieve manier om kennis te maken met de eerste woorden. Geschikt voor 
beginnende lezers of jonge kinderen die interesse krijgen in letters en woorden. 

Presenter 10 – PO & VO
Geschikt voor iPad en Android – Gratis

Met behulp van een (gratis) account kun je met deze app van Prowise de mooiste lessen (op maat) maken. Ook bevat de app educatieve 
tools en 3D-modellen die je direct in kunt zetten in de les. Presenter 10 is de vervanger van Presenter 9. De app is ideaal wanneer je zelf 

een les wilt maken of een bestaande les wilt bekijken en eventueel bewerken. Je kunt de app ook inzetten bij leerlingen. 
Zet de les klaar en ze kunnen aan de slag.

Logopedie -sp – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone - € 4,79, iPad en iPhone - € 4,49 

Deze app is gemaakt voor logopedie. Maar de app is ook goed in te zetten in de klas bij het jonge kind. De maker heeft al eerder een app 
uitgebracht waarbij het ging om de klank ‘st’. In deze app staat de klank ‘sp’ centraal. Er wordt een verhaal voorgelezen over een spook 

en een spin in het spookhuis. Woorden met de klank ‘sp’ komen zeer regelmatig aan bod. Het kind leert zo nieuwe woorden en samen 
werk je aan de uitspraak.
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Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Leren met 3DLeren met 3D
Maak gratis gebruik van de 3D-modellen in Prowise Presenter 10

3D-modellen maken complexe materie eenvoudig inzichtelijk en geven je de kans om 

objecten en onderwerpen vanuit elke hoek aan je leerling te laten zien. De modellen 

zitten vol met kleine details waarmee jij je eigen lessen kunt verrijken.

Gratis account
Maak een gratis Prowise Presenter-account aan 

via account.prowise.com. Presenter is voor 

iedereen volledig gratis.

Direct aan de slag
Ga naar presenter10.prowise.com in de browser 

(Chrome) of download de app voor iOS, Android 

of Prowise Central.

Paard van Troje
Dit model is aan de ene kant gesloten en aan 

de andere kant een doorsnede. Zo zie je aan 

de ene kant hoe het paard eruit ziet en aan de 

andere kant wat de soldaten in het paard doen.

Hart
Draai het hart volledig rond. Zo leg je leerlingen 

beeldend uit hoe de kransslagaders om het 

hart heen lopen en waar de aorta zich bevindt.

Stoommachine
Je ziet precies uit welke onderdelen de 

stoommachine bestaat en hoe het er in zijn 

geheel uitziet. Alsof je teruggaat in de tijd!

Tip
Kijk op MyProwise.com voor meer Presenter-tips, zoals kant-en-klaar lesmateriaal, handleidingen, uitlegvideo’s en nieuws.

Er zijn nog veel meer 

leerzame model len!
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