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tekst: Susan Spekschoor & prowise.com

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp
Lesidee
Susan Tipt Apps

Verrijk de woordenschat!

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

Begin het schooljaar goed met lessenseries in verschillende thema’s.
Ontvang ze nu ook direct in je mailbox!

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 ben ik zzp’er en verzorg onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs. Via mijn site houd ik jullie graag op de
hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps en e-books. Regelmatig schrijf ik recensies en blogs over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem dan een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

Vanaf dit schooljaar publiceert Prowise elke 4 weken

De eerste lessenserie gaat over de start van het

KinderGebaren: Gebaren voor kinderen – PO & VO

voor groep 1 t/m 8 woordenschatlessen rondom een

schooljaar. Deze vind je nu al terug in de community

Geschikt voor iPad en iPhone / Android – Gratis
In deze app vind je meer dan 200 gebaren voor en door kinderen, maar zeker ook voor leerkrachten en docenten. Gebaren over dieren,
omgevingen, seizoenen, emoties en diverse gebaren zoals de kleuren. Elk item bevat een afbeelding met een geluidsfragment en een filmpje
waarin het gebaar uitgebeeld wordt. Wil je weten of je de gebaren beheerst en herkent? Speel dan de quiz. Naast deze twee onderdelen vind
je in deze app ook de gebaren van het handalfabet.

actueel thema. Iedere les bestaat uit een starter,

van Prowise Presenter in de map ‘Prowise’, op de Tips

instructie, verwerking en evaluatie (de Viertakt van

& Tricks pagina op www.prowise.com en op

Verhallen) waardoor veel aandacht wordt besteed

prowise.yurls.net.

aan de woordenschatontwikkeling van leerlingen.

Code Karts – PO
Geschikt voor iPad & iPhone / Android – Gratis (bevat in-app-aankopen)
Edoki heeft al meerdere educatieve apps uitgebracht. In de nieuwste app staat programmeren centraal. Kleuters zouden al met deze app
kunnen werken. De eerste tien levels zijn gratis. De opdracht: breng de kart zo snel en goed mogelijk naar de finish. De levels lopen op in
moeilijkheid. Er komen schakelaars en katapulten bij en je krijgt steeds minder aanwijzingen. Een mooie app waarmee jonge kinderen leren
programmeren.

Waterleven – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - Gratis
Ga met jouw klas eropuit en ontdek hoe de (meest voorkomende) planten en dieren in het water heten. Met deze app kun je determineren.
Maak een keuze uit een van de veertien afbeeldingen (waar lijkt het op?) en zoek dan hetzelfde erbij. Door de gevonden planten of dieren
op het scherm aan te raken, kom je meer te weten. Zoals de naam, kenmerken en aanvullende informatie. In het menu vind je ook nog een
soortenquiz en een waterkwaliteit test. Deze app is uitgebracht bij het boek ‘Vijver, sloot en plas’, maar is zonder boek prima te gebruiken. De
app is eenvoudig in gebruik en kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) zullen deze app zelfstandig kunnen gebruiken en zo meer leren over planten
en dieren.

Toca Lab Plants - VO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - € 3,99 / € 2,99
Kinderen kruipen in de rol van wetenschappers en experimenteren met planten. Het is de bedoeling dat je 35 verschillende planten laat
ontstaan en groeien. In het laboratorium kun je verschillende experimenten uitvoeren. Wat gebeurt er wanneer een plantje licht, water of
voeding krijgt? En wanneer je twee verschillende planten met elkaar kruist, welke plant ontstaat er dan? Speel, experimenteer en ontdek. Dit
is de tweede app in de serie Toca Lab. De eerste gaat over scheikundige elementen.

Tip van de week: de leukste lessen over alle thema’s!
De ‘Tip van de week’ bestaat uit kant-en-klare lessen die je direct

Wil jij iedere week op de hoogte gebracht worden van de nieuwste tips

inzet in jouw klas of gebruikt als aanvulling op de les. Iedere week

per e-mail? Dat kan! Iedere woensdag stuurt Prowise om 13.00 uur een

deelt Prowise op Facebook en Twitter een tip voor zowel het primair

e-mail met de tip die op dat moment online komt. Zo ben jij als eerste

als voortgezet onderwijs.

op de hoogte en mis je zeker geen tips!
Meld je aan via www.prowise.com/tipvandeweek of scan de QR code.

Zinsontleding - PO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – Gratis
Deze app is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Er kunnen zes onderdelen geoefend worden: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling. Bij de instellingen kun je aangeven of kinderen hier uit kunnen kiezen of dat
de onderdelen (apart) aan of uit staan. Ook het aantal oefeningen verschilt van tien tot twintig. Tijdens de oefening kan er om hulp worden
gevraagd. Het kind krijgt tips hoe het een onderdeel kan vinden en er staat een voorbeeld bij. De app is eenvoudig in gebruik, bevat alleen
dat wat er geoefend gaat worden: een zin met vier keuzemogelijkheden. Na afloop krijgt het kind te zien hoeveel fouten het heeft gemaakt.

VIVES 156

Check alle Prowise Presenter-tips in de community van Presenter in de map ‘Prowise’, op de Tips & Tricks pagina op www.prowise.com of op prowise.yurls.net!
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