
Lesidee

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 meer 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 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.

Video Delay– PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 
Deze app is geschikt wanneer je beelden (vertraagd) terug wilt kijken. Denk hierbij aan sportactiviteiten tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Wanneer je 
de app voor de eerste keer gebruikt, dan moet je de app toegang geven tot jouw camera en microfoon. In het menu van de app heb je de keuze om vanaf 
twee kanten opnames te maken. Raak het klokje aan om in te stellen hoeveel vertraging (buffer) er tussen het opnemen en afspelen mag zitten. Wil je 
bijvoorbeeld een salto (vertraagd) terugzien? Zet jouw device in een standaard klaar, stel de buffer in op 10 seconden en start de opname. De leerling voert 
de beweging uit en loopt na afloop langs jouw device. Daar kan hij zijn gemaakte salto (vertraagd) terugzien. Niet alleen leuk om te zien, maar ook mooi om 
bewegingen en spelactiviteiten terug te kijken. Waar kan samenwerking of de beweging verbeterd worden? 

Fectar – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 
Deze app bevat augmented reality en 3D-weergave. In de gratis app (en zelfs zonder account) kun je veel bekijken. Alles in onderverdeeld in verschillende 
categorieën. Denk voor kinderen aan: dieren, wetenschap. De app is geschikt voor zowel jonge als oudere kinderen. Een kleuter kan ervoor zorgen 
dat het gaat sneeuwen in huis en laat Olaf dansen en zingen in de sneeuw. Een leerling op het VO kan in het Engels meer leren over vliegtuigen en het 
zonnestelsel. Een mooie app, met mooie content en eenvoudig in gebruik.

Sportfolio – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (betaald account)
De app is bedoeld als digitaal portfolio voor leerlingen. Deze app is in te zetten bij de lessen bewegingsonderwijs. Een leerling kan zijn eigen leerproces 
volgen en beoordelen. Wanneer je ingelogd bent, zie je de sportactiviteiten in beeld. Als docent bepaal je welke activiteiten in het menu komen te staan. 
Als leerling kun je het volgende doen of beoordelen: 0-meting (film de eerste keer), evaluatie 0-meting (beoordelen), doelen stellen, eindmeting (film het 
eindresultaat), evaluatie eindmeting en als laatste zelfreflectie. Op deze manier betrek je een leerling nog meer bij zijn eigen leerproces.

Lassa doet boodschappen– PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 0,99/€ 1,09

De app bevat vijf onderdelen: voorlezen, vertellen, zoeken in de winkels, kassa spel en weegschaal spel. Voorlezen en vertellen bevatten hetzelfde verhaal. 
Bij voorlezen staat de tekst in beeld en kun je het verhaal voorlezen, bij vertellen ontbreekt de tekst en kun je zelf het verhaal vertellen/verzinnen of het kind 

een verhaal laten verzinnen bij de illustraties. Bij ‘zoeken in de winkels’ zie je een gevulde tas met producten. Zoek de juiste winkel erbij of ga bij een winkel 
naar binnen. Kun jij de producten vinden? En vergeet niet te betalen. Bij het ‘kassa spel’ ga je rekenen: cijfers herkennen en aflezen, optellen en aftrekken. 
Voeg een product toe aan de mand en betaal gepast met munten. Welke munten heb je nodig en wat gebeurt er als je te veel betaalt? Bij het ‘weegschaal 

spel’ moet je een weegschaal aflezen. Hoeveel weegt het (getallen tot en met de 5) en welke gewichten plaats je aan de andere kant?

Dino Blocks – PO
Geschikt voor iPad – Gratis (bijbehorende blokken € 69,99)

Bij de blokken van MagIk Play horen drie apps. Eén van die apps is Dino Blocks. De dino wil een weg afleggen, maar komt onderweg allerlei obstakels 
tegen. Aan het kind de uitdaging om de dino te helpen. Dit kan door de bijbehorende blokken op de juiste manier te stapelen. Het begint eenvoudig 

met één blok, uiteindelijk komen er steeds meer blokken bij. En om het nog moeilijker te maken, zie je uiteindelijk alleen de vorm. Vergelijkbaar met een 
tangram. Welke combinaties van blokken moet je dan maken? Leuke manier om interactief bezig te zijn met een app.

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Terug van weggeweest: Terug van weggeweest: 
“scherm delen” in Prowise Presenter“scherm delen” in Prowise Presenter

Hoe kun je deze functie heel eenvoudig inzetten? 

Via ProConnect “scherm delen” in de gratis onderwijssoftware Prowise Presenter stimuleer je op een 

laagdrempelige manier interactie met jouw leerlingen. Verstuur digitaal content naar leerlingdevices. Zij voeren de 

opdracht uit en zenden het gemaakte werk terug naar het grote touchscreen of het device van de leerkracht. 

Taal
Ga aan de slag met redekundig ontleden. Stel 

een aantal zinnen op en vraag jouw leerlingen 

om het onderwerp en de persoonsvorm te 

onderstrepen. 

Rekenen
Laat jouw leerlingen met behulp van een 

staartdeling de sommen oplossen. Wanneer 

iedereen klaar is en de opdrachten heeft 

teruggestuurd, kun je de gemaakte opgaven 

(online) klassikaal bespreken. 

Verbindingsoefening 
Maak een leerzame verbindingsoefening en 

laat jouw leerlingen het juiste woord met de 

juiste uitleg, afbeelding of vertaling verbinden. 

Thuisonderwijs Jouw leerlingen hoeven niet verbonden te zijn met hetzelfde netwerk. Hierdoor kun je ook vanuit thuis je 

scherm met je leerlingen delen en hun input ontvangen. Het enige wat jouw leerlingen nodig hebben is de ProConnect-code. 

Gratis account 
Maak een gratis Prowise-account aan via 

account.prowise.com. Presenter is voor 

iedereen volledig gratis.

Direct aan de slag
Ga naar presenter.prowise.com in de browser 

(Chrome) of download de app voor iOS, Android 

of Prowise Central. 

MyProwise 
MyProwise bevat lesmateriaal voor alle 

leeftijden, werkvormen en vakgebieden. 

Direct inzetbaar en volledig gratis.

Juf Ilse deelt haar scherm
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