
Presenter nu helemaal gratis!
Als leerkracht kun je een gratis Presenter-account aanmaken voor al je leerlingen.  

Wil je voor je hele klas, school of stichting tegelijkertijd gratis Presenter-accounts aanvragen? 

Stuur dan vanuit het contactpersoon van je school je aanvraag naar presenter@prowise.com.

Ontdek een nieuwe manier van 
samenwerken in Presenter 10

Hoe pas je realtime samenwerken toe in de klas? Leer meer van de onderstaande voorbeelden:

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Een van de nieuwe functionaliteiten in de gratis Presenter-software is het realtime samenwerken. 
Dit betekent dat je samen tegelijkertijd aan dezelfde les, presentatie of oefening kunt werken. 

Wijzigingen die je aanbrengt, zijn direct zichtbaar voor je collega, leerling of klasgenoot.

Probeer Presenter zelf op stand D075 in Hal 2

Verwerk kennis met directe feedback

Zet leerlingen in tweetallen aan het werk. De ene leerling typt het woord 

in het tekstvak. Is het woord goed? Dan schuift de andere leerling een  

achter het woord. Niet goed? De andere leerling sleept het tekstvak achter 

het woord en typt hierin het juiste antwoord.

Activeer de voorkennis

Activeer de voorkennis van leerlingen over een bepaald onderwerp. 

Bekijk de afbeelding en laat leerlingen de woordkaartjes invullen. 

Zo werk je met de hele klas samen. Creëer op die manier betrokkenheid 

en stimuleer interactie tussen leerlingen.

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 en e-books 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.

Crazy Gears – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
Een actie-reactie app voor kinderen. Door middel van het bevestigen van staven, kettingen, katrollen en versnellingen op de juiste wijze komt 
het kind bij het volgende level. In totaal zijn er 90 levels, oplopend in niveau. Steeds komen er onderdelen en obstakels bij. Programmeren en 
techniek komen mooi samen in deze app. In het begeleidersgedeelte kun je de voortgang van het kind volgen. . 

Galactic Explorer – PO & VO  
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Zijn jouw leerlingen al bekend met Augmented Reality? Hiervoor zijn inmiddels verschillende apps verkrijgbaar. Met de Merge Cube kun je een 
extra virtuele laag toevoegen. Met deze app en de bijbehorende kubus kun je het zonnestelstel bekijken. De zon staat centraal en daaromheen 
zie je de planeten. Houd je de Merge Cube stil, dan zie je alles bewegen. Wil je het zonnestelsel vanaf een andere kant bekijken, draai dan de 
Merge Cube. De informatieve teksten bij de zon en de planeten zijn in het Engels.
Voor meer informatie over de Merge Cube en andere bijbehorende apps: https://bit.ly/2SCQ7rQ   

Toca Kitchen Sushi – PO     
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,49
Toca Boca heeft inmiddels een flink aantal apps voor kinderen gemaakt. Ook apps waarin er gekookt kan worden. In de nieuwste Kitchen 
app kunnen kinderen aan de slag met sushi. Van het snijden van groente tot bakken en rollen van sushi. Stap voor stap bepaalt het kind hoe 
hij de sushi gaat smaken. Voeg kruiden toe en serveer het de gasten. Zij laten zien en horen of het smaakt of dat het misschien wel te pittig 
is. Een leuke app, zonder gesproken taal, bijvoorbeeld bij thema eten.

Bru-Taal – PO  
Geschikt voor iPad en iPhone – € 6,99

Om te kunnen starten met de spellingsoefeningen moet je eerst een profiel aanmaken. In dit geval bestaat een profiel uit een afbeelding en een naam. 
Als leerkracht kun je het kind – of kinderen – volgen en statistieken bekijken op het gebied van werkwoorden, woordenschat, woordvorming en zinnen. 

Als speler maak je een keuze uit oefenen of hoofdspel. Bij oefenen kiest het kind of de leerkracht uit twaalf verschillende oefeningen, drie niveaus en 
het aantal vragen. Daarna uit één van de vier kamers. En kan er geoefend worden. Bij het hoofdspel kiest het kind ook een kamer met een oefening. De 

soort oefening staat er bij vermeld. Per etage zijn er drie kamers. Wanneer deze allemaal gespeeld zijn, dan volgt er een toets. De oefeningen worden 
met leuke illustraties en in spelvorm weergegeven. De professor helpen met een maaltijd samenstellen of bijvoorbeeld tandwielen verzamelen voor een 

computer. Het kind kan de teksten lezen, maar kan ook kiezen voor de optie ‘voorlezen’. Een leuke manier om spelling te oefenen.

UP Rekenen – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49 

In deze app staat het automatiseren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen centraal. In totaal zijn er elf verschillende 
oefeningen. Bij de meeste oefeningen maak je een keuze: optellen, aftrekken of beide tot 10, 20 of 100, alle tafels door elkaar of bijvoorbeeld 

alleen de 1, 2, 5 en 10, alle deelsommen of alleen die met 1, 2, 5, 10, 3, 4 en 6. Daarnaast kies je een tijd: één, twee of vijf minuten. Na deze 
keuzes verschijnt de oefening. In beeld zie je op een kleurrijke achtergrond de som, het aantal goede antwoorden, de klok en de getallen die 

je kunt gebruiken om het antwoord mee te maken. De app is duidelijk in gebruik en je kunt voor meerdere kinderen een profiel aanmaken. 

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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