
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 meer 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 het 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.

OkiDoki 1– PO 
Geschikt voor iPad – € 2,29
In de app gaan kinderen aan de slag met rekensommen. De volgende sommen kunnen geoefend worden: optellen tot en met 5 of 6, aftrekken tot en met 5 
of 6, optellen en aftrekken tot en met 5 of 6. In totaal bevat de app dus zes opdrachten. Maak een keuze en je komt bij de oefening. Links zie je de sommen 
in beeld met een gekleurde stip. Rechts zie je de antwoorden met een witte stip. En daarnaast losse gekleurde stippen. Sleep de gekleurde stip van de som 
naar het juiste antwoord. Heb je alles goed? Dan kom je na een compliment weer in het menu. Deze oefening krijgt een vinkje. Heb je één of meerdere 
antwoorden fout dan maak je de oefening nog een keer. Bij de goede antwoorden blijven de stippen op de plek. Alleen de fout gemaakte sommen maak je 
nog een keer. Je kunt deze app vergelijken met de knijpkaarten. Naast deze app zijn de oefeningen ook gratis als pdf te downloaden: https://bit.ly/3l0o3hv 
Een educatieve app voor jonge kinderen, eenvoudig in gebruik en daardoor goed in te zetten tijdens de rekenles. 

Color Dots – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
De app Color Dots is geschikt voor de ontwikkeling van oog-handcoördinatie. Ook actie-reactie en fijne motoriek spelen een rol bij deze app. In beeld zie je 
gekleurde stippen. Ze blijven net zo lang bewegen totdat je ze aanraakt. Dan verdwijnen ze. In het menu kun je onder andere de volgende mogelijkheden 
aanpassen: dikte van de lijn om de stip heen, grootte van de stip, snelheid van bewegen, aantal stippen en wel of niet onbeperkt en muziek. De app is 
geschikt voor jonge kinderen. 

Rijmen maar – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,29
In de app Rijmen maar maakt het kind kennis met rijmklanken en oefent het kind hiermee. In het menu staan vier verschillende oefeningen: rijmen, wat 
rijmt er niet, trek een lijn tussen de rijmwoorden en memory met rijmwoorden. Bij de instellingen kun je onder andere het aantal opdrachten per oefening 
aanpassen en kiezen uit het aantal kaartjes van de memory. Bij de eerste drie oefeningen ziet het kind afbeeldingen en geluidsknoppen. Er kan dus op eigen 
kracht gewerkt worden, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de geluiden in de app. Bij de memory wordt het gekozen kaartje omgedraaid en 
het woord uitgesproken. De app bevat mooie oefeningen met duidelijke opdrachten. De kleurrijke afbeeldingen sluiten aan bij de belevingswereld van het 
jonge kind. En de woorden worden goed verstaanbaar uitgesproken. Een mooie app voor het onderwijs. 

VlinderMee – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone – Gratis

De ideale tijd om vlinders te spotten en te determineren. In de app vind je onder andere een onderdeel met ‘Herken de vlinder’. Je kunt zoeken op kleur, zoeken 
op naam of zoeken op familie. Een leuke opdracht in de lente en zomer is om kinderen buiten vlinders te laten zoeken en achter de juiste naam te komen. 

Door te zoeken op kleur kom je direct bij de vlinders met die kleur in de vleugels. Door verder te klikken, krijg je naast de naam en verschillende foto’s ook de 
maanden te zien waarin je de vlinder tegen kunt komen. Daarnaast nog meer informatie over de vlinder zelf. Deze app is goed te gebruiken door kinderen. 

Night Sky– PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)

Vergelijkbare apps over de sterrenhemel zijn er ook voor Android. Ontdek de sterrenhemel met deze app. Richt de app naar de 
hemel aan en ontdek welke sterren, planeten, sterrenbeelden en satellieten zich waar bevinden. Het beeld kan vergroot worden en 

je kan gegevens in de app vinden. Ook kun je lezen wanneer bijvoorbeeld de zon ondergaat op de plek waar je je bevindt, krijg je 
verschillende foto’s te zien en vind je uitgebreide informatie over de sterren, planeten, sterrenbeelden en satellieten. 

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Prowise LearnProwise Learn
Een eigen adaptieve oefenroute voor elk kind

Met Prowise Learn krijgen je leerlingen automatisch herhaling én uitdaging waar nodig. Het programma 

is volledig adaptief en hierdoor oefenen je leerlingen altijd automatisch op hun eigen niveau en volgen 

hiermee een eigen oefenroute in een vrolijke en speelse leeromgeving. Als leerkracht hoef je hiervoor niks 

zelf in te stellen, maar volg je wel eenvoudig de voortgang van jouw leerlingen.

Gegarandeerd leerplezier en succes met Prowise Learn! 

Prowise GO 
Werk jij op jouw school al met ons online 

leerplatform Prowise GO? Dan zit het gehele pakket 

van Prowise Learn erbij voor al jouw leerlingen.

Start een gratis proefperiode 
Wil je Prowise Learn eerst een keer uitproberen? 

Start dan vrijblijvend en gratis een proefperiode.

Adaptiviteit
Zodra een leerling een opgave maakt, meet het systeem opnieuw de vaardigheid van de leerling. 

De volgende opgave wordt hierop gekozen. Dit heeft als resultaat dat elk kind automatisch opgaven op het 

juiste niveau krijgt. Het kan dus zo zijn dat het niveau van een kind varieert tussen de verschillende spellen. 

Rekentuin
Zelfstandig rekenen oefenen vanaf groep 1.

Words&birds
Online Engels oefenen naast de methode 

vanaf groep 5.

Taalzee
Spelenderwijs en online taal en spelling 

oefenen vanaf groep 1.
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