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Susan Tipt Apps

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

Hopster Coding Safari – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (biedt in-app-aankopen)
Hopster Coding Safari is een app waarmee kinderen kunnen coderen. Reis de wereld over en help de dieren naar de overkant door de juiste
weg voor ze neer te leggen. De gesproken taal in de app is Engels. Door de visuele ondersteuning hoeft de Engelse taal geen belemmering te
zijn. Na vijf opdrachten ontvang je een sticker als beloning. Deze kun je in de bijbehorende boeken plakken. Een mooie app voor kinderen uit
de onder- en middenbouw.

Tinybop Aggregatietoestand – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,99
De makers van Tinybop maken educatieve apps. In de nieuwste app gaat het om vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De app is
Nederlandstalig. Kinderen maken kennis met condensatie, verdampen en bevriezen. Temperaturen kunnen oplopen van -300 graden
Celsius tot 3000 graden Celsius. Maak een keuze uit een vaste stof, een vloeistof of een gas en kijk wat er uit komt. Zet in het menu de
woorden aan en je ziet om welke vaste stof, vloeistof of gas het gaat. Wanneer is het smelt/vriespunt en kookpunt van deze stof of gas? De
app is eenvoudig in gebruik en leerzaam voor kinderen.

D of T? – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Twijfel je of je een woord met d of t schrijft of weet je het niet? Dan kan deze app jou verder helpen. De app ‘D of T?’ is geen middel om
spelling mee te oefenen, maar hier vind je meer dan 500 veelgebruikte werkwoorden. Alle werkwoorden zijn te zien in de tegenwoordige tijd,
verleden tijd en voltooide tijd, enkelvoud en meervoud. De app is eenvoudig in gebruik. Zoek het werkwoord op of maak gebruik van zoeken
via de eerste letter in het alfabet menu.

HP Reveal – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Met de app HP Reveal (voorheen bekend als Aurasma) maak je je eigen Augmented Reality. Door een foto, een tekening of een ander
voorwerp te scannen, komt er iets tevoorschijn. Om deze gratis app te kunnen gebruiken, maak je eerst een account aan. Aan jou de keus
of je gebruikmaakt van de AR-effecten binnen de app of dat je zelf een item toevoegt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een video met uitleg.
Wanneer je alles opgeslagen hebt en je scant daarna het voorwerp, dan zie je jouw toegevoegde item in beeld. Een leuke app voor in de klas.
Meester Sander heeft deze app gebruikt bij thema Kunst. De bijbehorende video is te zien op https://bit.ly/2IJq54y.

Dr. Panda Speel & Leer – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (biedt in-app-aankopen)
Een Nederlandstalige app met Dr. Panda en Toto in de hoofdrol. Ontdek het huis met verschillende kamers. Raak voorwerpen aan en luister
naar het verhaal van Dr. Panda. Leer over een telescoop en meer. Speel een educatief spel (letters schrijven, tellen, zoek de verschillen, leer
woorden en kleuren in het Engels), luister naar een verhaal en bekijk diverse video’s. De gesproken taal is Nederlands. Bij een aantal spellen
en de boeken hoor je de Engelse taal. Met als doel voor het kind: kennis maken met de Engelse taal en Engelse woorden leren. In de gratis
versie heb je toegang tot het huis, een aantal spellen en boeken. Wil je gebruik maken van alle andere spellen, video’s en boeken? Dan kun je
een abonnement afsluiten voor een maand of jaar.
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