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Vijf jaar lang heb ik met trots en veel plezier voor jullie apps mogen uitzoeken, bekijken en testen. Ondanks deze mooie uitdaging heb ik besloten te stoppen met recenseren. 
Dit zijn dus mijn laatste apptips voor Vives Magazine. Via deze weg wil ik Karin Winters, hoofdredacteur van Vives Magazine, en de redactie bedanken voor de fijne samenwerking! 

Ik hoop dat jullie ook deze keer wat hebben aan de apptips voor het onderwijs. Bedankt voor het lezen!

Letters en klanken – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis (bevat reclame)
Een nieuwe app van meester Dennis. In deze app staan letters en klanken centraal. De app bevat vier verschillende soorten oefeningen: welke letter hoort 
er op het streepje, welk woord lees je hier, waar zie je de (letter) en welk woord hoort bij het plaatje. Naast deze vier oefeningen kun je ook de uitspraak van 
alle letters van het alfabet horen. Direct bij de letter en de uitspraak komt er ook een plaatje in beeld. Bij de instellingen kun je onder andere kiezen uit twee 
verschillende lettertypen en de alfabetische of de schooluitspraak. De uitspraak in deze app is goed en de app bevat kleurrijke afbeeldingen waarbij de trein 
het middelpunt is.

EnToen Lite geschiedenis app – PO & VO
Geschikt voor Android en iPad – € 1,99 
Een geschiedenis app voor kinderen vanaf groep 5 tot en met het voortgezet onderwijs. De Canon van de geschiedenis bestaat uit vijftig vensters die de 
geschiedenis van Nederland laten zien. Wanneer je een venster opent, zie je heel veel dingen die met deze gebeurtenis te maken heeft. Denk hierbij aan 
personen, voorwerpen en uiteraard bijbehorende informatie. Wil je ook toegang hebben tot het opdrachtenwiel, de vensterplaten en de doelgroep-afhankelijke 
opdrachten? Dan moet je de volledige versie downloaden. Het gaat hierbij om de ‘EnToen Nu’ app € 2,99. Een mooie app voor het PO en VO met afbeeldingen, 
informatie en tijdlijnen!

KralenPlank Ontwerper – PO
Geschikt voor iPad
Met deze app kun je een kralenplank digitaal ontwerpen. Deze kan dan nagemaakt worden met een echte kralenplank, waarbij de fijne motoriek nog beter 
geoefend kan worden. Als eerste maak je een keuze uit de vierkante of ronde kralenplank. Daarna kun je alle stippen een kleur geven. Dit wordt de kleur van de 
kraal. Er is een keuze uit 16 kleuren. Is jouw ontwerp klaar? Klik dan op de deelknop en sla deze op. Of print jouw ontwerp. De app is eenvoudig in gebruik. Leuk 
om bij ieder thema zelf iets te ontwerpen, maar kinderen kunnen dat ook prima zelf. 

Mouse Timer – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis

Deze app is eigenlijk niets meer of minder dan een timer. En timers zijn er genoeg. Maar deze app maakt het wachten net iets aantrekkelijker voor (jonge) 
kinderen. Je kunt de volgende minuten instellen: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 en 60. Wanneer je een keuze hebt gemaakt, komen er appels in beeld. Hoe langer de 

tijd, hoe meer appels. De muis begint aan zijn eerste appel en eet zo net zolang door totdat alle appels op zijn en er alleen nog klokhuizen in beeld staan. 
Ondertussen loopt er rechtsboven ook een digitale klok mee. Als laatste komt het stukje kaas. Wanneer deze op is, is de tijd om en hoor je een belletje. 

Eenvoudig in gebruik, kleurrijk en het maakt de tijd overzichtelijk voor kinderen. 

Friddo – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis

Deze app is geschikt om alle gemaakte (knutsel)werkjes digitaal te bewaren. Een soort portfolio voor (jonge) kinderen. Voordat je met deze app 
kunt beginnen, moet je eerst een account aanmaken. Je kunt meerdere kinderen toevoegen aan jouw account. Daarnaast kun je tags, data en een 

omschrijving toevoegen. Indien wenselijk kun je het ook af laten drukken. 
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Onderwijsapp

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.
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Oefen met begrijpend lezenOefen met begrijpend lezen

 Bereid je leerlingen voor op de eindtoets

Dankzij Prowise Learn en Prowise Presenter leren leerlingen beter begrijpend lezen  

én ontdekken dat (begrijpend) lezen ook gewoon heel erg leuk is!
  

Presenter:

Tool: Mindmap 
Zet de ProConnect Mindmaptool in om een 

complexe tekst te structureren en deze 

visueel overzichtelijk te maken samen met je 

leerlingen. 

         Prowise Learn: In Prowise Learn oefenen kinderen hun begrijpend lezen vaardigheden op hun eigen niveau.  

              Kinderen oefenen in elk spel gericht met een vaardigheid zonder dat ze hiervoor stukken tekst moeten uitpluizen.

Wingzzz, online boekenplatform, en Prowise hebben handen ineen geslagen om de dalende leesvaardigheid in Nederland 

aan te pakken. Ontdek de speciale Presenter-lessen die gebaseerd zijn op boeken uit de online bibliotheek van Wingzzz.

Gratis account:  
Maak een gratis Prowise-account aan via 

account.prowise.com. Prowise Presenter 

is voor iedereen volledig gratis.  

Proefmaand Prowise Learn

Tool: Woordparachute 
Maak verbanden tussen woorden inzichtelijk 

met behulp van de Woordparachutetool en 

visualiseer zo hiërarchische relaties.   

Bouwstenen  
Maak een screenshot van een oefentekst 

en plaats een bouwsteen (afdekvlak) over 

verschillende woorden. Laat leerlingen de 

afgedekte woorden achterhalen.   
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