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Onderwijsapp
Lesidee
Susan Tipt Apps

Jouw digibord-favoriet is terug

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

De Prowise Presenter Windows-app met annotate!

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 ik 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 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.

Vanaf nu kun jij als enthousiaste Prowise Presenter-gebruiker weer aan de slag met de Presenter Windows
desktop-app, inclusief de veelgevraagde en ontzettend populaire annotatie/glasplaat-functie.

Assist helpt – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone – Gratis
Deze app is geschikt voor kinderen en jongeren met autisme en geeft structuur aan de indeling van de dag. Na eenmalig een gratis account aangemaakt
te hebben, kun je de dag gaan vullen met activiteiten. Je kiest voor de juiste dag, voegt een picto toe, geeft deze activiteit een naam en je vult het tijdstip
in. Indien wenselijk kun je er nog opdrachten aan toevoegen. Op het moment van de activiteit zelf krijgt de gebruiker een melding. En tijdens de activiteit
loopt een timer mee. De app is rustig ingericht en eenvoudig in gebruik. De app bevat picto’s van dagelijkse terugkerende activiteiten, zoals sporten, maar
bijvoorbeeld ook medische picto’s.

Blue’s Blocs – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone & iPad – Gratis
De app Blue’s Blocs werkt alleen wanneer je de Blue-Bot hebt. Dit is een robot in de vorm van een kever. Maak via de app verbinding met de Blue-Bot door
middel van bluetooth. Daarna kun je in de app programmeren. Maak een route die de Blue-Bot gaat afleggen en geef onderweg verschillende opdrachten zoals
draaien, aantal seconden wachten of achteruit. Jouw gemaakte routes kun je bewaren of later nog een keer bewerken.

Prowise
Presenter

Annotatie

Schermopname

In de splinternieuwe Windows-app voor Prowise Presenter kun je eenvoudiger

Een absolute primeur in de nieuwe Presenter-update: het opnemen van je

dan ooit tevoren snel schrijven of aantekeningen maken over andere

lessen in Prowise Presenter. Met deze functie maak je een schermopname van

programma’s en methodesoftware. Uiteraard voeg je hiervan, als je wil,

je activiteiten in onze onderwijssoftware en zelfs van je hele bureaublad. Naast

een screenshot toe aan je Presenter-bestand.

het geluid van je bureaublad kun je er ook voor kiezen om je stem (gesproken
instructie) erbij op te nemen.

Mijn portfolio – PO
Geschikt voor iPad – € 2,29
Deze app is een aanrader voor kinderen die hun werk middels een portfolio bewaren. In een paar stappen heb je jouw werk digitaal vastgelegd en kun
je mailen om te printen of digitaal te bewaren. Maak eerst een foto van jezelf, typ je naam, maak een foto van het jouw werk, geef jouw werk een score
(1 tot en met 5 sterren) en verstuur het via de mail naar het gewenste mailadres. In de mail vind je dan een PDF-document met alles wat je ingevuld en
gefotografeerd hebt. Uiteraard staat ook de datum erbij. Eenvoudig door kinderen zelf te gebruiken en een mooie manier om het gemaakte werk digitaal
of schriftelijk te bewaren.

Annotatie en Schermopname zijn exclusief beschikbaar in de Prowise Presenter Desktop-app
voor Windows. Uiteraard bevat de app alle andere populaire functies zoals ProConnect
(inclusief Scherm delen), ProQuiz en onze touchtafel-tools.

ColourCode – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 1,19 voor Android, gratis voor iPad en iPhone
Voordat je dit spel kunt spelen, maak je eerst een keuze uit vier niveaus: junior, starter, expert of master. De bedoeling van dit spel is
dat je de afbeelding namaakt. Hier heb je verschillende vormen in verschillende kleuren voor nodig. Door ze aan te raken kun je de
vormen laten draaien. Ook de volgorde van het plaatsen speelt een rol. Het zijn verschillende lagen die je over elkaar heen legt. De
opdrachten worden steeds moeilijker. Een leuke uitdagende game voor kinderen.

Canva: Video en foto bewerken – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
De app Canva is ideaal voor het maken van een poster of flyer of andere ontwerpen. Je moet wel een account aanmaken. Met de gratis versie kun je al
mooie collages maken. Je kunt jouw ontwerpen bewaren, maar ook delen met anderen. Er zijn verschillende categorieën met sjablonen om uit te kiezen.
Sjablonen kun je naar wens aanpassen en aanvullen met teksten, foto’s, elementen, maar ook met audio en video’s. Canva kan gebruikt worden bij
verschillende vakken. Prima mee te werken voor de bovenbouw van het PO en alle klassen van het VO.
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Maak een gratis Prowise-account aan via account.prowise.com. Prowise Presenter is voor iedereen volledig gratis.

MyProwise

Download

MyProwise bevat lesmateriaal voor alle leeftijden,

De Prowise Presenter Windows desktop-app

werkvormen en vakgebieden. Direct inzetbaar en
volledig gratis. my.prowise.com

Scan de QR-c ode
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