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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 ik over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 

geworden? Neem dan een kijkje 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.

Toca Life: World – PO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
De apps van Toca Boca zijn inmiddels wel bekend onder de liefhebbers van apps voor kinderen. Ze doen vaak een beroep op de creativiteit van kinderen. Zo 
ook de app Toca Life: World. De app zelf is gratis en is heel leuk om te ontdekken. Er zijn verschillende werelden waarin je kunt spelen. Wil je nog meer, dan 
kun je onderdelen kopen in de app. Zo is er ook een wereld waarin je huizen kunt inrichten: modern landhuis en bohemian house. Door op een kavel te klikken, 
bouw je een huis. Deze kun je naar eigen smaak inrichten. Je kunt kiezen uit verschillende bedden, badkamers, keukens, stoelen, behang en accessoires. Deze 
plaats je eenvoudig in de kamers door ze aan te klikken. Uiteraard kun je ook karakters toevoegen. Schuif ze naar de gewenste kamer en richt zo een woning in. 
De app is kleurrijk en eenvoudig in gebruik. 

Brickit Rebuild your LEGO– PO
Geschikt voor iPhone – Gratis
Heb je thuis of in de klas een bak met LEGO en weet je niet wat je ermee kunt bouwen? Deze app geeft jou ideeën voor wat je kunt bouwen en welke blokjes 
je daarvoor nodig hebt. En dit alles in een paar eenvoudige stappen. Stal jouw LEGO uit op de vloer of op tafel. Scan met de app de LEGO die voor je ligt. De 
app komt daarna met één of meerdere voorstellen. Kies wat je wil bouwen en je ziet stap voor stap in de handleiding hoe je iets bouwt met jouw LEGO blokjes. 
Handig! De app geeft zelfs aan op welke plek welk stukje ligt. Indien wenselijk kun je foto’s maken van jouw gemaakte werk en deze bewaren in de galerij. 

Online Bibliotheek – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
De meeste scholen zijn wel lid van de Bibliotheek. Het is fijn om met de kinderen een bezoekje aan de bibliotheek te brengen en zo samen boeken uit te 
zoeken. Oudere kinderen kunnen zelf naar de bibliotheek, of misschien heb je wel een mediatheek op school. Met deze gratis app kun je, met behulp van jouw 
lidmaatschap, e-books en luisterboeken lenen. Niet alle kinderen houden van lezen, maar vinden misschien een luisterboek wel heel prettig. Hoe mooi is het 
dan dat je dit in de klas ook aan kunt bieden met behulp van deze app? Als leerkracht zou je voor die tijd al een aantal boeken klaar kunnen zetten of titels 
onder jouw favorieten kunnen zetten. Dit kan een kind helpen bij het kiezen van een boek. Tip: geef deze apptip ook eens in een nieuwsbrief of plaats deze op 
de website. Veel kinderen, en ouder(s)/verzorger(s), zijn privé al lid en kunnen dus thuis en in de vakanties hier ook gebruik van maken.

Home Design 3D – VO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)

Om maar verder te gaan met het inrichten van huizen, is er voor de oudere kinderen en jongeren de app Home Design 3D. Een aanrader wanneer je een thema 
of profiel hebt die te maken heeft met stylen en interieur. In de gratis app kun je kennis maken met het inrichten. Wil je meer of echt alle aandacht geven aan 

stylen, dan zijn de in-app-aankopen wel een must. Je begint met het bouwen van een huis door muren, ramen en deuren te plaatsen. Dit kan op de begane grond, 
maar je kunt ook verdergaan op de volgende verdieping. Zelfs de tuin kan helemaal ingericht worden. Er is een zeer ruime keuze aan het plaatsen van meubels 

en accessoires. Denk ook aan trappen, kozijnen en daken. Alles kan naar eigen smaak ingericht worden. Je kunt jouw gemaakte werk in 2D en 3D bekijken en 
uiteraard bewaren. De in-app-aankopen zijn niet goedkoop, maar zijn het wel waard voor jongeren die meer willen met interieurstyling. 

1124U – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

Een app voor onderwijspersoneel. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken: EHBO in de klas, op het schoolplein, in de gymzaal of op een andere plek. En 
natuurlijk zijn er mensen met kennis van EHBO en zijn er BHV’ers binnen school, maar hoe fijn is het wanneer je zelf ook enige kennis hebt? Met de app 1124U weet 

je snel wat je moet doen. Altijd handig om deze op jouw telefoon te hebben. De app werkt met afbeeldingen en deze staan op alfabetische volgorde. Denk hierbij 
aan het aanraken van een bereklauw tot kneuzing, tand eruit, bloedneus en hyperventilatie. Raak de afbeelding aan waar jij hulp bij nodig hebt en lees wat je moet 
doen. Ook kun je het telefoonnummer van de plaatselijke huisarts of jouw huisarts en de huisartsenpost invullen, zodat je deze direct bij de hand hebt en hen kunt 

bellen. Vanuit de app kun je ook direct 112 bellen in een levensbedreigende situatie of bij brand en ontruiming. De app is uiteraard bedoeld voor de eerste hulp. 
Neem ook altijd contact op met een EHBO’er of BHV’er binnen jouw team of bel de huisarts en indien nodig bel 112.
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Onderwijsapp

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.
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Lesgeven op afstand doe je zo!Lesgeven op afstand doe je zo!
Blended Learning en Bewegend leren met Prowise MOVE

Met Prowise MOVE faciliteer je een interactieve leeromgeving, thuis en in de klas. 

Gebruik de slimme camera om verbonden te blijven met leerlingen die thuiszitten of speel 

de bijbehorende spellen om spelenderwijs en bewegend te leren met jouw klas.

Rekenrace!
Via ProConnect in Presenter kunnen jouw leerlingen (thuis en op school) 

het tegen elkaar opnemen in verschillende vormen. Iedere leerling kan 

meedoen (thuis of op school) vanaf een laptop, tablet of telefoon. 

 Open in Prowise Presenter een ProConnect-tool, bijvoorbeeld ‘Space race’.

 Stel de tafels en het aantal opdrachten in.

 Deel de ProConnect-code met je leerlingen, die via 

 connect.prowise.com of de ProConnect-app inloggen.

 Doen alle leerlingen mee? Klik dan op ‘Start’.

Gezamenlijke kick-off of instructie
Zitten er leerlingen thuis die toch deel kunnen nemen aan de les? 

 Bereid je les of instructie voor in Prowise Presenter.

 Open een tool zoals Google Meet of Microsoft Teams en 

 deel de inloglink met je leerlingen thuis.

 Deel het scherm van je digibord in de video-call.

 De leerlingen thuis zien wat er op het digibord gebeurt, 

 horen je uitleg én zien klasgenootjes via de camera.

 Haal op deze manier ook eens een expert in je klas!

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste tools, lessen en activiteiten van Prowise? 
Meld je dan aan voor de Edu-tip en ontvang om de week direct inzetbare tips voor jouw klas!

Bewegend leren met Prowise MOVE
Dat beweging goed is voor de gezondheid van je leerlingen is natuurlijk logisch,

maar het heeft ook een positieve invloed op de leerresultaten. Inmiddels staan er al veertien
MOVE-spellen voor je klaar om bewegend rekenen, taal, wereldoriëntatie en meer te oefenen!

Bewegend leren als een Pro? Ontdek alle spellen op my.prowise.com, zoek op ‘MOVE’.
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