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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!

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 

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

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

als voortgezet onderwijs.

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

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

uur een e-mail met de tip die op dat moment online komt. Zo ben 

jij als eerste op de hoogte en mis je zeker geen tips!  Meld je aan via 

www.prowise.com/tipvandeweek of scan de QR-code.

In heel Europa geldt vanaf 25 mei 2018 een nieuwe 

privacywet: de “Algemene Verordening voor 

Gegevensbescherming (AVG)”. Bij Prowise staat 

veiligheid voorop in alles wat ze doen en daarom 

hebben ze gratis, kant-en-klare lessen ontwikkeld 

om leerlingen van de bovenbouw en het voortgezet 

onderwijs te informeren over privacy, security en 

de AVG. 

We zeggen vaak “Ik heb niks te verbergen”, maar 

is dat wel zo? Laat leerlingen nadenken over welke 

informatie ze wel of niet delen, wat de AVG inhoudt, 

en wat zij zelf kunnen doen met betrekking tot hun 

privacy op het internet.

De lessen vind je terug in de map ‘Prowise’, op de 

Tips & Tricks-pagina op www.prowise.com en op 

prowise.yurls.net. 

Privacy en security
Waarom is het zo belangrijk? 

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, 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 en e-books. 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.

Rijmen maar - PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,29 
In deze app vind je meer dan 90 rijmwoorden. De app bevat vier verschillende spellen: wat rijmt er op, wat rijmt er niet, trek een lijn tussen 
de rijmwoorden en twee rijmwoorden in de vorm van een memorie. Ieder woord van een afbeelding kan uitgesproken worden. Bij de 
instellingen kun je als leerkracht de keuze maken uit 10, 15 of 20 opdrachten en bij de memorie uit drie verschillende hoeveelheid kaarten. De 
app is eenvoudig in gebruik. De afbeeldingen zijn kleurrijk en passen bij de belevingswereld van het kind. Leuke manier om zo met rijmen te 
oefenen. Alle rijmwoorden kunnen ook gratis als rijmkaarten gedownload worden (https://bit.ly/2K4PLpy). Zo kun je ook buiten de app met 
dezelfde woorden oefenen. 

Moment – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis  
Tijdens de medialessen op school kun je ook aandacht besteden aan de hoeveelheid tijd die je besteedt aan het gebruik van een iPhone of 
iPad. Laat kinderen voor de tijd een inschatting maken. Om te weten hoeveel tijd ze werkelijk besteden, kun je de app Moment downloaden. 
Deze meet jouw screentime. Per dag zie je al snel aan de kleur of je veel of weinig tijd achter het scherm zit. Groen is goed, oranje is matig en 
is jouw dag rood? Dan heb je er te lang achter gezeten. De gratis app bevat meer mogelijkheden. Zo kun je diverse grafieken aflezen over jou. 
De premium versie heeft nog meer mogelijkheden. Voor bewustwording kun je met de gratis app prima aan de slag in jouw les.

Garfield’s Count Me In – PO     
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,99
Duik met Garfield de ruimte in en oefen met de basisvaardigheden van rekenen. De opdrachten variëren van getalbegrip, optellen en 
aftrekken tot duizend en vermenigvuldigen tot honderd. In de app kun je meerdere spelers aanmaken. Iedereen start op dezelfde plek 
binnen de game. Afhankelijk hoe moeilijk of makkelijk het kind het vindt, gaat hij of zij er sneller doorheen. De game is adaptief. In de app 
kun je de prestaties bekijken. Zo zie je welke oefeningen er gemaakt zijn en aan welke vaardigheden er geoefend zijn. Wil je met de klas op 
computers of laptops aan de slag? Dan kun je online een abonnement afsluiten. Een voordeel is dan dat jij als leerkracht aan kunt geven bij 
welke opdracht het kind mag beginnen. 

Rekensommen automatiseren – PO 
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – € 4,79 – € 3,99

Wil je in de klas oefenen met automatiseren? Dan is deze app een aanrader. In de app oefent het kind het automatiseren bij optellen en 
aftrekken. Er zijn vijf verschillende opdrachten waar uit gekozen kan worden. Binnen een aantal opdrachten kan er gekozen worden voor de 

moeilijkheid: wil je optellen en aftrekken tot en met tien of twintig? Tevens is er nog een toets. De resultaten worden bijgehouden en zo kun je 
het kind volgen. Benieuwd naar meer informatie? Een uitgebreide recensie vind je op https://bit.ly/2FYkfr0 

Easy Peasy: Engels voor kids – PO    
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis of abonnement

Wil je oefenen met de Engelse taal? Deze nieuwe app werkt aan de hand van flitskaarten. Maak een profiel aan en kies met welke sets het 
kind wil werken. Van basiswoorden tot kleuren, eten en drinken, lichaam, school en meer. Ook kun je zelf een set maken. Kies de set waarmee 

je wilt oefenen en bekijk de flitskaarten. Je kunt ze zelf vaker omdraaien, mocht het te snel gaan. Met de woorden van deze set maak je de 
oefeningen: meerkeuze vragen, matchen, invuloefeningen. Het is de bedoeling dat je dagelijks een doel behaalt. De hoeveelheid woorden per 

dag die bij dit doel horen, kun je zelf bepalen. De app is gratis. Maar er kan ook gekozen worden voor een abonnement. Bij een abonnement 
kun je meerdere gebruikers aanmaken, heb je een onbeperkt aantal lessen per dag en kun je offline ook aan de slag met de oefeningen. 

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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