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Inleiding
Als je gaat starten met het gebruik van tablets bij kleuters,
kan het lastig zijn om geschikte apps te vinden. Daarom
hebben wij een gids gemaakt met daarin per vakgebied een
aantal geschikte apps voor in de klas.
Maar waarom zou je apps in jouw kleuterklas gebruiken?
Soms wil je jouw kleuters iets laten oefenen en ze gelijk ook
feedback hierop geven, apps kunnen je hierbij helpen. Het
gebruik van apps geeft je ook de mogelijkheid om jouw
kleuters eens op een andere manier te laten oefenen.
Daarnaast, mijn persoonlijke favoriet, maken apps het
mogelijk om de wereld van buiten de klas te laten zien!
Hoe zijn de apps in deze gids eigenlijk gekozen? Er is met
name gelet op de educatieve waarde van de app. Ook is het
belangrijk dat de app aansluit bij de doelen waaraan je wilt
werken. Soms kan het voorkomen dat er reclame in de app
aanwezig is. Of dat je ‘in app’ aankopen moet doen om de
app volledig te kunnen spelen. Het belangrijkste 		
uitgangspunt hierbij is dat reclame of ‘in app’ aankopen het
leerproces niet storen.
Voor uitgebreide informatie over de apps kun je kijken op
onze website: www.kleutersdigitaal.nl. Hier vind je tevens
materialen die we speciaal voor de apps ontwikkeld hebben.
Aanvullingen, tips en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!
Neem hiervoor contact met ons op:
		eveline.kaleveld@derolfgroep.nl
		twitter.com/kleutersdigi
		facebook.com/kleutersdigitaal
		instagram.com/kleutersdigitaal

Kleutersdigitaal.nl

Beginnende geletterdheid
				
				
				

Kleuters hebben vaak interesse in letters. Apps kunnen het
proces van beginnende geletterdheid ondersteunen. 		
Hieronder vind je enkele voorbeelden.

				Woordwijs
				
Met deze app kunnen kinderen de uitspraak van letters en
				
woorden beluisteren met een sprekende letterdoos.
				Prijs: € 2,29
				Voor: iPad
				Klankklas 1, 2 & 3
				
Oefen met verschillende klanken in woorden. Elke app 		
				
heeft een aantal specifieke klanken waarmee je gaat 		
				
oefenen. De kleuter krijgt de opdracht om te horen of een
				
klank vooraan, achteraan of in het midden van een 			
				woord voorkomt.
				Prijs: € 2,29
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Juf Jannie letters leren lezen
				
In deze app zitten verschillende oefeningen waarbij je 		
				
aan de slag gaat met klanken. Je krijgt bijvoorbeeld de 		
				
opdracht om een klank te laten matchen met het plaatje of
				
om in een grote plaat naar een voorwerp te zoeken met een
				
bepaalde klank. Er wordt in de app telkens een koppeling
				
gemaakt tussen klank en teken.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Prins bof
				
De kleuter gaat op een speelse manier aan de slag met het
				
herkennen van letters, hakken en plakken, ontbrekende
				
letters benoemen en nog veel meer!
				Prijs: € 4,49
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Zoek in Gynzy naar ‘letterlessen’ en ontvang letter en
				
klanken materiaal voor je digibord! Dit kun je goed tijdens
				
een kleine kring of tijdens het spelen en werken inzetten.
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Beginnende gecijferdheid
				
Kleuters vinden tellen en cijfers interessant en dat is het ook!
				
Deze apps kunnen kleuters helpen bij het verkennen van 		
				
cijfers en getallen en het leren tellen. Hieronder vind je
				enkele voorbeelden.
				
Juf Jannie cijfers en getallen
				
In vijf verschillende oefeningen ga je aan de slag met cijfers
				
leren. Je leert onder andere de volgorde van de cijfers en 		
				
welke hoeveelheden er aan een cijfer gekoppeld zijn. In de
				
oefeningen kan de leerkracht onderscheid maken 			
				
tussen de niveaus waarin geoefend moet worden.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Little Digits
				
Oefen met tellen en cijfers op de iPad door je vingers neer
				
te leggen. Inclusief eenvoudige sommen tot 10.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad
				Feed the monkey
				
De aap heeft honger en jij mag hem te eten geven! Je kunt
				
bij de instellingen aangeven tot hoever er geteld moet
				
worden. Ideaal om de app aan te laten sluiten bij het niveau
				van jouw kleuters.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Quick Math Jr.
				
Oefen in deze app met aantallen, tellen, cijfers en
				hoeveelheden.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad
				Tip: Creëer in de klas een winkel waarin je kunt werken met
				
bestellingen. Laat kinderen bijvoorbeeld vier broodjes 		
				
bestellen en twee croissantjes. Een leuke manier om met 		
				tellen te beginnen.
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Woordenschat
				
				
				

Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het 			
kleuterprogramma. Hieronder vind je enkele voorbeelden
van apps speciaal gericht op woordenschat. .

				Taal en Woorden 3 – Juf Jannie
				
In deze app zitten vier verschillende praatplaten waarbij je
				
van alles leert over de verschillende seizoenen, inclusief
				diverse opdrachten.				
				
Prijs voor iPhone/iPad: € 3,49
				
Prijs voor Android: € 2,99
				Nederlands leren met Emma
				Via een voorstelling worden nieuwe woorden gepresenteerd
				
Daarna kan de kleuter door middel van de spelletjes 		
				
memory, puzzels maken en quizzen de nieuwe 			
				
woorden oefenen. Er wordt in diverse thema’s gewerkt. 		
				
Je kunt ook instellen dat je Engels, Spaans of Pools 			
				wilt leren!
				Prijs: gratis
				Voor: iphone/iPad & Android
				Taal en woordenschat – de zee
				
In deze app zitten verschillende woordenschat oefeningen
				
waarbij het thema zee centraal staat. Je oefent nieuwe
				
woorden en past ze meteen toe in de vragen.
				
Prijs voor iPhone/iPad: € 3,49
				
Prijs voor Android: € 2,99
				Tip: Zorg dat je de woorden die in de app gebruikt worden
				
ook op papier hebt. Zo kun je later, door middel van 		
				
bijvoorbeeld memory, de woorden nog eens oefenen.
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				Aadje Piraatje
				
De app aadje piraatje is een digitale versie van het 			
				
prentenboek Aadje piraatje. In deze app kun je luisteren 		
				
naar het verhaal. Maar je kunt ook zelf het verhaal van 		
				
Aadje piraatje naspelen en die voorstelling opnemen! 		
				
Er zitten diverse spelletjes in en je kunt je eigen tekening		
				 van het verhaal maken.					
				Prijs: 3,49
				Voor iPhone/iPad
				Suus & Luuk: Op vakantie
				
Verschillende zoek & vind platen waarmee je de 			
				
taalontwikkeling stimuleert binnen het thema vakantie.
				Prijs: € 3,49
				Voor: iPad
				Kleine boerderij
				
In deze app zitten interactieve praatplaten. Overal waar
				
je tikt gebeurt iets. Kun jij al bewegingen vinden en er 		
				
wat over vertellen? Een app waar van alles in te ontdekken
				
valt met als thema boerderij.
				
Prijs voor iPhone/iPad: € 4,49
				Prijs voor Android: gratis
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Rekenen - algemeen
				
Onder rekenen vallen naast tellen ook algemene 			
				
rekenbegrippen zoals; laatste, eerste, vierkant en recht. 		
				
Deze begrippen zijn belangrijk voor kleuters. Hieronder vind
				
je enkele voorbeelden van apps die hierbij kunnen 			
				ondersteunen.
				Tunnel trouble
				
Er zit een kip vast in de tunnel. Aan jou de taak de tunnel te
				repareren en de kip te bevrijden.				
				Prijs: € 1,09
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Path finder
				
In deze app hebben de dieren honger. De kleuter mag de
				
dieren de weg wijzen naar hun eten. Alleen mogen de 		
				wegen elkaar niet kruisen!
				Prijs: € 1,09
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Matrix game 1, 2 en 3
				
In de apps Matrix Game moet je de matrix invullen. Je krijgt
				
een kaartje te zien, maar waar moet je deze plaatsen in de
				
matrix? Er zijn drie versies van deze app die oplopen in 		
				moeilijkheidsgraad.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Maak eens een matrix op het digibord door middel van
				
een tabel. Vul deze tabel met afbeeldingen die je op de 		
				
computer vindt. Deze afbeeldingen moet je dan ook weer
				
samenvoegen, net als een matrix.
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				Robots
				
Deze app heeft als thema robots. Je gaat aan de slag met
				
kleuren, vormen, het afmaken van een rij, tellen, dezelfde 		
				zoeken en rekenbegrippen.
				Prijs: € 2,29
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Reeksen
				
In deze app maak je een reeks met figuren af. De reeksen 		
				
worden steeds moeilijker naarmate je verder komt in de app.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Toca Builders
				
Toca Builders is een app waarbij je in 3D allerlei bouwwerken
				
kunt maken. Om deze bouwwerken te maken heb je
				
verschillende bouwers en gekleurde blokken tot je
				beschikking.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad
				Tip: Gebruik eens lego in combinatie met de Toca Builders
				
app! Laat kinderen van lego een figuur bouwen en laat ze dit
				
figuur beschrijven, zodat de andere leerlingen het na kunnen
				
bouwen op de iPad. Zo ben je tegelijkertijd ook met taal en
				rekenen bezig.
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Apps met meerdere ontwikkelingsgebieden
				
Er zijn ook apps waarin meerdere ontwikkelingsgebieden 		
				
gecombineerd worden. Hieronder vind je enkele
				voorbeelden.
				Gynzy Kids
				
In de app van Gynzy Kids zitten mini spellen. Zo kun je aan
				
de slag met mozaiek, tellen, rijmen, puzzels maken en nog
				veel meer!
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Kleutereiland
				
In de app kleutereiland zitten allemaal verschillende
				
spellen op het gebied van rekenen, patronen naschrijven, 		
				
rijmen, serieren, schaduwen herkennen en nog veel meer.
				
Prijs: gratis (beperkte versie) & betaald: € 3,49
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Teachers Pack 1, 2 & 3
				
De teacherspack apps zijn apps waarin diverse
				
opdrachten zitten. Zo kun je matrixen invullen, reeksen 		
				
afmaken, doolhoven volgen, puzzels maken en figuren 		
				
sorteren. Voor elke kleuter kun je een eigen account 		
				
maken zodat de voortgang wordt bijgehouden.
				Prijs: € 14,99
				Voor: iPhone/iPad
				Tip: Via de website gynzykids.com kun je de spelletjes 		
				op de computer spelen.
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Apps voor programmeren
				
				

Er zijn ook apps die waardevol zijn om te gebruiken voor het
leren programmeren. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

				Turtle Logic
				
De schildpad moet naar zijn huis toe, alleen de
				
route naar zijn huis is er nog niet. In de app zitten 			
				
verschillende niveaus waarop je dit kunt doen.
				Prijs: € 2,29
				Voor: iPhone & iPad
				Bee Bot
				
De Bee Bot wil naar zijn huis toe. De route moet jij voor hem
				programmeren.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone & iPad
				Code Karts
				
Programmeer de juiste route voor de auto zodat deze op
				de eindbestemming aankomt.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Gebruik ook de fysieke bee bot! Op kleutersdigitaal 		
				
kun je per thema materiaal vinden in de vorm van 			
				
opdrachten, kaarten voor in de mat en nog veel meer!
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Apps voor pientere kleuters
				
Er zijn ook apps voor kleuters die meer uitdaging nodig 		
				
hebben, zogenoemde pientere kleuters. Hieronder vind 		
				je enkele voorbeelden.
				Tripletto
				
De app tripletto is een uitdagend kaartspel waarbij je drie
				
dezelfde type kaarten moet hebben. Gooi kaartjes weg en
				wissel met je tegenstander.
				
Prijs iPhone & iPad: € 1,99
				Prijs Android: € 1,98
				Thinkrolls
				
Thinkrolls is een uitdagende puzzelapp waarbij je ervoor 		
				
moet zorgen dat het figuurtje door het doolhof gaat.
				
Prijs iPhone & iPad: € 2,99
				Prijs Android: € 0,99
				Mini U: OverCollor Kids
				
Je ziet in deze app een figuur. Dit figuur is opgebouwd uit
				
diverse lagen. Zorg dat het figuur op de goede manier weer
				wordt opgebouwd.
				Prijs: € 3,99
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Laat kinderen deze apps in tweetallen spelen. Alleen 		
				
door samenwerken kunnen ze tot de oplossing komen.
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Apps voor de leerkracht
				
Er zijn apps die de leerkracht kunnen ondersteunen in de 		
				
dagelijkse werkzaamheden. Hierond vind je enkele 			
				voorbeelden.
				IGDI App
				
De IGDI App is een app vol met werkvormen waarbij je het
				
directe instructiemodel gebruikt. Voor elke lesfase en
				
leeftijdsgroep is er wel een oefening te vinden!
				
Prijs iPhone & iPad: € 1,99
				Prijs Android: € 1,99
				Any.do
				
Maak lijstjes met klussen en taken die je moet doen. Je
				
kunt deze lijstjes ook delen met andere mensen.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Ga voorafgaand aan de les die je wilt geven eens 		
				
speuren in de IGDI app naar een geschikte opdracht die je
				
in de klas kunt gebruiken.
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Creatieve apps
				
				

Creatieve apps zijn apps waar je zelf nog iets aan toe kunt
voegen om uiteindelijk een resultaat te krijgen.

				Camera app
				
Met de camera app kun je kleuters foto’s laten maken. Het
				
is aan te raden om een bepaalde opdracht mee te geven 		
				
met wat er op de foto te zien moet zijn.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Notitie app
				
Met de notitie app kun je in de klas ook leuke dingen doen!
				
Zo kun je kleuters een tekening laten maken, ze zelf hun 		
				
naam bij laten typen, of juist over een foto heen tekenen!
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tiny Tap
				
De app tiny tap leent zich er uitstekend voor om zelf 		
				
lesmateriaal te ontwikkelen voor je eigen klas. Ook kun 		
				
je putten uit het lesmateriaal wat andere 				
				leerkrachten al gemaakt hebben.
				
Prijs: gratis (in app aankopen)
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Tip: Maak met de camera app bijvoorbeeld foto’s van alle
				
letter t’s die je in de school/klas tegenkomt. Zo zijn kinderen
				
heel gericht bezig met het zoeken naar letters en gaan ze 		
				
gericht op zoek naar dingen om foto’s van te maken.
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				Puppet Palls
				
In de app puppet palls kun je met de figuren uit de app een
				
eigen verhaal maken. Spreek de tekst in en animeer de 		
				figuren uit het verhaal.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad
				Stop Motion Studio
				
Met de app Stop Motion Studio kun je een eigen stop 		
				
motion filmpje maken aan de hand van foto’s. Maak
				
de foto’s, zet ze achter elkaar en je hebt een filmpje 			
				gemaakt
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad & Android
				Book creator
				
Met de app Book creator maak je een eigen iBook voor 		
				
op de iPad. Je kunt plaatjes, foto’s, filmpjes, tekeningen, 		
				teksten en geluidsbestanden toevoegen.
				Prijs: gratis
				Voor: iPhone/iPad
				Tip: In puppet palls zitten allemaal sprookjes achtergronden.
				
Speel met kinderen eens een sprookje na en maak daar 		
				
een animatie van. Ook voor ouders leuk om terug te kijken!
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Meer informatie
				
Ben je benieuwd hoe je apps en tablets het beste in 		
				
de klas kunt inzetten? Of wil je meer informatie over de
				verschillende mogelijkheden? 						
				
Neem dan contact met ons op!
				klantenservice@derolfgroep.nl
				088 410 10 50
				www.derolfgroep.nl
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