Interessante apps lager

Naam

Vak

Doelgroep

Uitleg

map

Snelle
werkers,
hoekenwerk

2 e, 3 e
graad

inzicht

Snelle
werkers,
hoekenwerk

VRAAGT
APPLE-I
D!!

De app versie van het
smartgames spel ‘Roadblock’ ➔
Inzichtspel met blokken
https://itunes.apple.com/be/app
/roadblock-by-smartgames/id58
2996181?mt=8
Denkspelletje.
https://itunes.apple.com/be/app
/mindfeud/id495949188?mt=8

Roadblock by
Smartgames

MindFeud

inzicht

Snelle
werkers,
hoekenwerk

2 e, 3 e
graad

United Square

Vierkanten maken,
denkspelletje.
https://itunes.apple.com/be/app
/united-square/id444755832?mt
=8
Soort mindmapping

inzicht

https://itunes.apple.com/us/app
/popplet-lite/id364738549?mt=8

popplet

Wereldoriën
tatie

Google Earth

Alle
graden

Bezoek elke plaats op de
wereld. Bekijk een stad, land
vanuit de lucht.
https://itunes.apple.com/be/app
/google-earth/id293622097?l=nl
&mt=8

Wero

Alle
graden

Kaarten
3de graad

Geo Europe

om de topografie van Europa te
oefenen
(landen, hoofdsteden, grote
steden, …)
https://itunes.apple.com/us/app
/geoflight-europe-learning/id610
737411
gekocht
Deze app vertelt ons waar de
regenkans het grootst is…

Wero

Digitaal kompas
https://itunes.apple.com/nl/app
/free-hd-compass/id378697811?
mt=8

Wero

Wero

buienradar

kompas
Klim aan boord en zet je schrap want Topo België neemt je mee
de lucht in voor een geografisch
avontuur!

België

https://itunes.apple.com/be/app
/topo-belgie-hd-makkelijk-en/id
517048937?l=nl&mt=8
gekocht

App voor de
leerkracht

Lkr.

Decibelmeter.
https://itunes.apple.com/be/app/to
oloud/id393039065?mt=8

varia

Lkr,
2 e,
3egraad

QR-codes en barcodes scannen.
https://itunes.apple.com/be/app/sc
an/id411206394?mt=8

Varia

Leerlingen beantwoorden vragen
van de leerkracht.

Varia

Too Loud

Scan

https://itunes.apple.com/gb/app/st
udent-clicker-socrative/id47761813
0?mt=8

Muziek herkennen
https://itunes.apple.com/nl/app/sh
azam/id284993459?mt=8

varia

shazam

Wiskunde

Motion math:
hongerige vis

1e tot 3e
graad:
verschill
ende
niveaus
in te
stellen

De vis eet enkel bepaalde
getallen op. Deze komen in
luchtbelletjes. Je moet de
getallen samenvoegen (optellen)
om het getal van de vis te
bekomen zodat hij ze kan
opeten. Doe je dit te traag, gaat
de vis dood van de honger.

wiskunde

Wiskunde

2e graad

Wiskunde

3e graad

Pizza 1

https://itunes.apple.com/be/app
/motion-math-hungry-fish/id483
049169?mt=8
Je ziet telkens pizza. Welk deel is
gekleurd? Verschillende
moeilijkheden: easy, medium,
hard.
https://itunes.apple.com/be/app
/pizza-fractions-beginning/id374
084320?mt=8
24 maken met 4 getallen door
op te tellen, af te trekken, te
vermenigvuldigen, te delen.

wiskunde

wiskunde

(Gekocht)

https://itunes.apple.com/be/app
/make-24-plus-hd/id490745218?
l=nl&mt=8

Make 24 plus
HD
Wiskunde

Mingoville

1e graad
(1ste lj)

Leren kloklezen in verschillende
stappen:
1. getallen en wijzers op de klok
plaatsen (gratis)
2. uren en halve uren
3. kwart voor en kwart over
4. 5 minuten
5. 1 minuut
Ook filmpjes met uitleg over
kloklezen.
https://itunes.apple.com/nl/a
pp/leer-klokkijken/id4632578
15?mt=8

wiskunde

(Gekocht)
Wiskunde

https://itunes.apple.com/us/app
/math-champions-lite-fun-game/
id561572290?mt=8

wiskunde

Wiskunde

Alles ivm splitsen

wiskunde

Champions

https://itunes.apple.com/be/app
/splitsen/id606060735?l=nl&mt=
8
splitsen

Wiskunde

hoofdrekenen

Ontelbare sommen tot en met
de som van 16 berekenen uit je
hoofd!
Deze app is in staat zichzelf
ontelbare sommen toe te wijzen,
keer op keer anders, geen som
blijft hetzelfde en zelfs niet op
dezelfde plek.

Wiskunde

https://itunes.apple.com/nl/app
/hoofdrekenen-groep-3/id73526
3412?mt=8

Rekensommen maken
https://itunes.apple.com/nl/app
/math-balloons-lite/id47704950
1?mt=8
Mats balloons
lite

Wiskunde

Spelenderwijs oefenen met de
tafels.
https://itunes.apple.com/nl/app
/zwijsen-tafeltrainer/id48199968
8?mt=8

Wiskunde
2

Zwijsen tafels
Tafels oefenen is bedoeld voor
kinderen die snel beter worden
in tafels. Het is mogelijk de
sommen in willekeurige volgorde
te oefenen van 1x1 tot en met
10x99.
https://itunes.apple.com/be/app
/tafels/id477482445?l=nl&mt=8
script
calculator

https://itunes.apple.com/us/app
/myscript-calculator-handwriting
/id578979413?mt=8

App voor de
leerkracht

Dropbox

Overal je bestanden op dropbox
bekijken, uploaden en eventueel
mailen
https://itunes.apple.com/be/app
/dropbox/id327630330?mt=8

leerkracht

Zeg "hallo" tegen vrienden en
familie via een chatbericht of
een spraak- of videogesprek.
https://itunes.apple.com/nl/app
/skype/id304878510?mt=8

leerkracht

iBooks is een ideaal programma
voor het downloaden en lezen
van boeken.

leerkracht

skype

https://itunes.apple.com/nl/app
/ibooks/id364709193?mt=8
ibooks

Zoek iphone

Als je je iPhone, iPad, iPod touch
of Mac kwijtraakt, kun je op een
ander iOS-apparaat de app ‘Zoek
mijn iPhone’ gebruiken om deze
te vinden en je gegevens te
beschermen.
https://itunes.apple.com/be/app
/zoek-mijn-iphone/id376101648
?l=nl&mt=8

leerkracht

leerkracht
Leerkracht krijgt via “student”
overzicht van antwoorden op
zijn/haar vragen.
https://itunes.apple.com/nl/app
/teacher-clicker-socrative/id477
620120?mt=8
Notitie’ maken in PDF
https://itunes.apple.com/us/app
/adobe-reader/id469337564?mt
=8
Acrobat
reader

leerkracht

Filmpje maken met aanwijzingen.
https://itunes.apple.com/us/app
/educreations-interactive-whiteb
oard/id478617061?mt=8

educreation

tekeningen komen tot leven
https://itunes.apple.com/us/app
/colar-mix/id650645305?mt=8

colar mix

beeldopvoe
ding

Alle
graden

Tekenprogramma
https://itunes.apple.com/be/app
/skitch/id490505997?mt=8

beeldopvo
eding

Muzische
Nederlands

Alle
graden

Maak je eigen
sokkenpoppenvoorstelling!
Terwijl je een tekst inspreekt laat
je de sokkenpoppen bewegen.
https://itunes.apple.com/us/app
/sock-puppets/id394504903?mt
=8
https://itunes.apple.com/us/app
/imotion-hd/id421365625?mt=8

beeldopvo
eding

Tekenen en notieties
aanbrengen op een foto
https://itunes.apple.com/us/a
pp/screenchomp/id44241588
1?mt=8

beeldopvo
eding

Skitch

sock puppets
Beeldopvoe
ding

beeldopvo
eding

imotion hd

Screen shomp
muzische

2e, 3e
graad

Gezichten levend maken.
https://itunes.apple.com/be/app
/morfo/id418900007?mt=8

beeldopvo
eding

Nederlands/
muzische

1e, 2e, 3e
graad

Collage maken van afbeeldingen.

beeldopvo
eding

Morfo

https://itunes.apple.com/nl/app
/pic-collage/id448639966?mt=8
Pic Collage
Muzische

1e, 2e, 3e
graad

Brushes 3

Een tekening maken en daarna
een film afspelen van het hele
tekenproces.
https://itunes.apple.com/be/app
/brushes-3/id545366251?mt=8
Gekke foto’s maken…

beeldopvo
eding

Makkelijk een stop
motion-filmpje maken: foto’s
nemen en het wordt
automatisch achter elkaar gezet.
(wordt opgeslagen bij mapje
foto’s)
https://itunes.apple.com/be/app
/stop-motion-camera/id4769538
90?mt=8
Stap voor stap uitgelegd hoe je
origami-figuren maakt. Leuk om
bijvoorbeeld in hoekenwerk
deze app te gebruiken en papier
te leggen en leerlingen kunnen
zelfstandig aan de slag. Wel
jammer dat de instructies in het
Engels zijn, maar de stappen zijn
goed visueel voorgesteld.
https://itunes.apple.com/be/app
/how-to-make-origami/id472936
700?mt=8

beeldopvo
eding

beeldopvo
eding

Photo Booth
Muzische

2 e, 3 e
graad

Muzische

2 e, 3 e
graad

Stop-motion
camera

How to make
origami

beeldopvo
eding

1e, 2e, 3e
graad

Spreekwoorde
n oefenen

Test je kennis van bijna
tweeduizend Nederlandse
spreekwoorden en gezegdes.
Oefen met ruim 300
verschillende spreekwoorden en
ruim 1500 gezegdes!
https://itunes.apple.com/be/app
/spreekwoorden-nl/id50542257
2?mt=8
Lees dit mooie prentenboek over
de Schildpad en Haas die een
hardloopwedstrijd houden.
https://itunes.apple.com/nl/app
/wedstrijd-van-schildpad-en/id7
12153865?mt=8

De wedstrijd
van Schildpad
en Haas

Nederland
s

1e lj

Maak woordjes
https://itunes.apple.com/be/a
pp/maan-roos-vis-letterlegger
/id490601269?mt=8
gekocht

Nederland
s

1e, 2e, 3e
graad

Een woordenboek met
afbeeldingen, uitleg en
vervoegingen.
https://itunes.apple.com/be/app
/muiswerk-woordenboek/id4825
42354?l=nl&mt=8

Nederland
s

Taal

2 e, 3 e
graad

Woorden maken met
aangeboden letters. De
leerlingen moeten zo veel
mogelijk punten verdienen door
lange woorden te maken, letters
te gebruiken die veel punten
waard zijn en deze letters zo te
plaatsen dat ze op dubbele
punten-vakjes staan.
https://itunes.apple.com/be/app
/woord-maker/id492948729?mt
=8

Nederland
s

Taal

1e lj

Taal

Letterlegger:
maan roos vis

Woorden
Muiswerk

Woord Maker

(Gekocht vanuit het spel ! ))

Maan Roos Vis

App om letters en woordjes te
leren.
https://itunes.apple.com/nl/app
/maan-roos-vis-letterlegger/id49
0601269?mt=8
gekocht vanuit spel : welke
letters

Nederland
s

Nederlands
/
muzische

Puppet plas hd

2de en
3de
graad

Een eigen show (toneel)maken
(creatief )
https://itunes.apple.com/nl/app
/puppet-pals-hd/id342076546?
mt=8
(gekocht )

Muziek/dr
ama

Boeken

Daan

Rupert

Nederlands

eerste
graad

Dankzij deze app (gemaakt in
samenwerking met Stichting
Bibliotheek) ga je mee op avontuur!
Je ontmoet Daan in 3D en hij neemt
je mee op ruimtereis. Je speelt
verstoppertje, verkent het
zonnestelsel, helpt Daan
ontsnappen uit een
meteorietenstorm en geniet mee
van de terugkeer naar de aarde.
https://itunes.apple.com/nl/app/da
an-app/id916686278?mt=8
Met Rupert hebben kleuters steeds
leuke voorleesverhaaltjes en
doeboekjes bij de hand.
https://itunes.apple.com/be/app/ru
pert/id486066901?mt=8

Boeken

Mees Kees

Dit is de Mees Kees app! Met deze
app kun je Mees Kees, Tobias en alle
kinderen uit 6B beter leren kennen.
Speel galgje, luister naar het Mees
Keeslied (pas op, gaat nooit meer uit
je hoofd!) en smul van de Mees
Keesverhalen…
https://itunes.apple.com/nl/app/me
es-kees/id388947463?mt=8

daar komt aap

Zelf lezen AVI M3 (na 6 maanden
leesonderwijs) of voorlezen vanaf 4
jaar.
https://itunes.apple.com/be/app/da
ar-komt-aap/id404557523?mt=8

Borre

In deze gratis app zit het verhaal
‘Borre en de ijscoman’ als
audioboek en als leesboek.
Verder bevat de app een taalspel en
tien kleurplaten.
https://itunes.apple.com/nl/app/bo
rre/id455702758?mt=8

