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Susan Tipt Apps

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

Zo zet je een mindmap creatief in!
In Prowise Presenter ga je aan de slag met de mindmap-tool.

Even voorstellen
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 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.

Hiermee kun je als leerkracht alle kanten op. Het is een prachtige grafische techniek
die op een effectieve en leuke manier visueel ondersteunt bij het verwerken van leerstof.

Geluiden herkennen
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Deze app is gemaakt door meester Dennis. Door een thema te kiezen (wilde dieren, in huis, vervoer, instrumenten of boerderij) kies je een spel. In totaal
zijn er drie spellen met 12 geluiden per thema: luister naar de geluiden, raad het juiste plaatje en zoek het juiste plaatje en geluid (een memory). De app is
eenvoudig in gebruik en bevat kleurrijke afbeeldingen. De app is gratis en bevat onder in beeld een (kleine) reclamebanner. Wanneer kinderen hiermee
overweg kunnen, dan is de app prima in te zetten in de klas.

Fraction Tiles
Geschikt voor iPad en iPhone – € 2,29
Een digibord op jouw iPad, gevuld met stroken. De stroken kun je weergeven als breuken, procenten of kommagetallen. Maak met behulp
van deze app de hoeveelheden zichtbaar. Zo kun je bijvoorbeeld goed en overzichtelijk weergeven dat in één hele strook vier strookjes van
¼ passen. Of dat in 25% twee stroken van 12,5% passen. De breuken lopen op van 1/12 naar 1. De kommagetallen lopen op van 0,083 naar 1.
En de procenten lopen op van 8,3 procent naar 100 procent. Een handig hulpmiddel bij het onderdeel verbanden in het rekenonderwijs.

Evalueer je les

Bereid een spreekbeurt voor

Evalueer je les door de aangeboden lesstof samen

Gebruik deze tool ook eens om met je leerlingen een plan

te vatten in de mindmap-tool. Laat de leerlingen

van aanpak op te stellen, een spreekbeurt voor

sleutelwoorden insturen via ProConnect en orden deze

te bereiden of als eerste opzet voor een boekverslag.

input eenvoudig op het canvas.

Mindmap

Door het visueel weergeven van informatie ontstaan
creatieve ideeën en denken je leerlingen ‘outside the box’.

Gebruik kleuren om verbanden zichtbaar te maken en
voeg eenvoudig, links, illustraties en afbeeldingen toe.

Leer de dagen en maanden met Juf Jannie
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 1,19 / € 1,09
In deze app leren kinderen de dagen van de week en de maanden van het jaar. Daarnaast is er nog een oefening met de kalender. De dagen van de week
bestaat uit drie oefeningen. Zo oefent het kind onder andere de volgorde van de dagen. De maanden bestaan uit vier oefeningen. De volgorde komt hier terug.
Maar ook het aantal dagen van de maanden. De oefeningen zijn overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Een mooie app om in te zetten bij het vak rekenen.
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Maak lesstof overzichtelijk
Gebruik de mindmap om samen met de leerlingen
een overzicht te maken van de lesstof. Handig als
voorbereiding op een proefwerk!

Pic Collage
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
In deze gratis versie zijn er veel mogelijkheden. Kinderen kunnen zelf een kaart of flyer maken. De app bevat een serie formats die je als
kaart of flyer kunt vullen met eigen tekst en afbeeldingen. De formats passen bij de tijd van het jaar, maar bevatten ook onderwerpen die
het hele jaar door kunt gebruiken. Maak je liever een collage met jouw afbeeldingen? Dat kan ook. En als laatste hebben kinderen met de
optie ‘freestyle’ de vrije hand om alles zelf te bedenken. Je kunt hier afbeeldingen, tekst, animaties, tekeningen en stickers toevoegen. Een
aanrader wanneer je kaarten wil maken of bijvoorbeeld een poster mag ontwerpen voor een thema afsluiting, open dag of een schoolfeest.

Labo Brick Train
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
Heb jij het jonge kind en werk je met het thema vervoer of treinen? Dan is deze app een aanrader. Bouw stap voor stap jouw eigen trein. Dit kan een oude
stoomlocomotief zijn, maar ook een snelheidstrein. Kies een route. Onderweg komt het kind allerlei oefeningen tegen. Zo moet je de weg repareren
(puzzelen) en lading opruimen. Beleef als machinist de avonturen.
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Gratis account

Direct aan de slag

Maak een Prowise Presenter-account aan via account.

Ga naar presenter10.prowise.com in de browser

prowise.com. Presenter is voor leerkrachten én leerlingen

(Chrome) of download de app voor iOS, Android

volledig gratis te gebruiken. Op school én thuis.

of het Prowise Touchscreen in Central.
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