
Apps voor thuis 

 

Onderstaande apps gebruiken wij op school, maar kunnen ook thuis op de iPad worden 

gedownload. Let op: sommige apps zijn gratis, voor andere moet betaald worden.  

 

Kleuters 

App € Beschrijving 

Kenny gratis Een app voor groep 1 t/m 3, ontworpen door Kennisnet.  

Bevat 4 spellen: 

- Niet van ’t pad raken (schrijfbewegingen) 

- Stenen leggen (logische reeksen) 

- Steiger draaien (ruimtelijk inzicht) 

- Fruit sorteren (associëren van categorieën). 

Om de app te starten, klik je net zo vaak op het ei, totdat het 

kapot breekt. Kenny komt tevoorschijn. In het menu kun je vier 

spellen spelen, op 3 niveaus. Is het niveau volbracht, dan krijg je 

een wolkje. 

Rechtsboven vind je de informatiepagina voor ouders en 

leerkrachten. 

Bijbehorende website: www.kenny.nl 

Letterschool 2,69 App om de blokletters en getallen te leren schrijven. 

Zoek en Tel 

Educo 

2,69 App-versie van het houten bordspel van Educo. Leer zoeken en 

tellen op een speelse manier. 

 

Aardrijkskunde / Topografie / Geschiedenis 

App € Beschrijving 

Topokluis 1,79 Game om topografie van Nederland te oefenen: provincies, 

hoofdsteden, grote steden, water en eilanden 

Entoen.nu / 

canonkijker 

Gratis De canon van Nederland in app-vorm. De kinderen kunnen via de app 

veel informatie vinden over de 50 vensters van de geschiedenis van 

Nederland. 

School-TV 

Beeldbank 

Gratis Educatieve films voor basis- en voortgezet onderwijs. 

 

Lezen 

App € Beschrijving 

Kees Komma Gratis Leuke game als stimulans voor lezen en luisteren. De app is gemaakt 

in opdracht van de openbare bibliotheken. 

 

  

http://www.kenny.nl/


Rekenen 

App € Beschrijving 

Bussommen 0,89 Overzichtelijk vormgegeven app om kinderen (extra) te laten 

oefenen met het optellen en aftrekken door -erbij en eraf- 

bussommen 

Jungle 

Breuken 

2,69 Gebruiksvriendelijke app om de breuken te leren. Met korte 

instructies en verschillende oefenmogelijkheden: benoemen, 

vergelijken, optellen en vermenigvuldigen van breuken. 

Jungle 

Munten 

2,69 Mooi vormgegeven app om munten te leren. Met veel verschillende 

munteenheden en mogelijkheid om ermee te rekenen: rangschik de 

munten en bereken bijvoorbeeld je wisselgeld. 

Klok Coach Gratis Leer klokkijken met deze app, de tijden worden ook uitgesproken. 

De tijden zijn analoog en digitaal. 

Procent app Gratis Met deze app oefen je de procentsommen. Met ingebouwde 

rekenmachine, uitgewerkte voorbeelden en hulpfunctie. Deze 

functies kan men aan of uit zetten. 

Tafelmonsters Gratis Leer de tafels zo snel mogelijk automatiseren met deze game. 

Tafeltrainer 

junior 

Gratis Train de tafels door elkaar. Met deze app doe je geen wedstrijd 

maar oefen je de tafels. 

Zet de klok 0,89 App om te leren klokkijken, de klokt spreekt de tijden in het 

Nederlands (of Engels, Duits of zelfs chinees) uit. Met uren, 

kwartieren en de tijd per 5 minuten. 

 

 

Spelling 

App € Beschrijving 

Grammatica 

en spelling 

Gratis Met deze app kan een leerling zelfstandig grammatica en spelling 

oefenen. De app ziet er uit als een schriftje. Alleen in dit schriftje 

werk je met meerkeuze-antwoorden en krijg je direct feedback of 

het goed is. Ook krijg je een cijfer. 

Werkwoord-

spelling 

0.89 Oefen de onderdelen van werkwoordspelling, tevens leer je de 

persoonsvorm en het onderwerp herkennen. Dit zijn belangrijke 

vaardigheden om de werkwoordspelling goed te doen. 

 

Taal 

App € Beschrijving 

Zinnen 

ontleden 

1,79 Oefen met deze app de zinsontleding. Hak de zinnen zinsdelen en 

bepaal het zinsdeel het onderwerp, de persoonsvorm, het 

werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerkend 

voorwerp of de bijwoordelijke bepaling is. 

 

  



Overig 

App € Beschrijving 

Cargo-Bot Gratis In Cargo-Bot is het de bedoeling dat je een robot zo programmeert 

dat de kisten op de juiste wijze gestapeld worden. Ze geven steeds 

aan in hoeveel stappen je de oplossing kan geven. Je leert heel 

compact denken en de basis van programmeren. Een probleem in 

hapklare oplossing omzetten. 

Daisy the 

Dinosaur 

Gratis Met Daisy the Dinosaur kunnen jonge kinderen de beginselen van het 

programmeren oefenen. Je kunt oefenen in de free-play (oefenen) of 

in the challenge modus (uitdaging). Je kunt kiezen voor eenvoudige 

commando’s als ‘move’, ‘turn’, ‘repeat 5’ die je in de vorm van blokjes 

naar het programmeerblok sleept. Vervolgens kies je play en kijk je 

of Daisy de door jou geprogrammeerde beweging goed uitvoert. 

sQula 

bordspel 

Gratis Samenspeel spel met quizvragen waarin iedereen op eigen niveau mee 

doet. Voor 2-6 spelers 

 


