
Toelichting Apps Bovenbouw 

 

Goed snel rekenen 
Alle basisbewerkingen tot 100 oefenen op tempo. Een fijne opbouw in moeilijkheid. Er is een 
gratis en betaalde versie beschikbaar. Betaalde versie heeft meer onderdelen.  

 

Beter rekenen 
Alle onderdelen van het rekenen worden behandeld in deze app. Iedere dag vier opgaven als 
opwarmer voor de rekenles. Ook met uitleg van de som als je een foutje maakt.  

 

Entoen.nu 
Gave geschiedenisapp, geordend op gebeurtenissen op de tijdlijn. Bij iedere gebeurtenis staat 
een informatietekst, afbeeldingen en soms zelfs een filmpje.  

 

Oefenen met werkwoorden 
Tegenwoordige tijd, verleden tijd of voltooid deelwoord. Ruim 100 werkwoorden waarmee je 
deze tijden kunt oefenen. Schematisch of in zinnen oefenen, allebei mogelijk!  

 

Youtube Kids 
In een veilige omgeving filmpjes bekijken. Ouders of leerkrachten stellen de leeftijd en 
voorkeuren in en Youtube Kids laat alleen daarbij passend content zien.  

 

Wolkje Stip 
Maak een leuke strip van zelfgemaakte foto’s. Plaats een wolkje erbij, typ een tof verhaaltje 
en sla je strip op. Heel goed zelfstandig door kinderen te gebruiken!  

 

Blockly 
De ultieme app om Dash en Dot mee te programmeren door middel van opdrachten en codes. 
De app is Engelstalig, maar door zijn kindvriendelijke vormgeving prima te gebruiken! 

 

Zinnen ontleden 
Zelf kiezen welke onderdelen van de zinsontleding je wilt oefenen. Keuze uit: persoonsvorm, 
onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling.  

 

Quiver  
Kleurplaten tot leven wekken in AR (Augmented Reality). Print de kleurplaten van de Quiver 
site en i.c.m. deze app komen de poppetjes en/of dieren tot leven in de app.  

 

Beter Engels  
Iedere dag vier opgaven woordenschat en/of grammatica maken op een ‘level’ (moeilijkheid) 
naar keuze. Ook met uitleg van de opdracht als je een foutje maakt.  

 

Klokkijken 
Verschillende levels waarmee je de hele uren, halve uren, kwartieren en minuten kunt leren. 
Ook het uitrekenen van tijdsverschillen zit in deze app.  

 

Rekenkoning  
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meetkunde, breuken, alles zit in de betaalde 
Rekenkoning app. De gratis versie bevat minder onderwerpen.  

 

BruTaal 
Nederlandse grammatica en woordenschat oefenen in een leuke, speelse omgeving. Een 
verstrooide professor die hulp nodig heeft bij verschillende situaties. Leuk en leerzaam!  

 

Grammatica spelling 
Zinsontleding en werkwoorden vervoegen kun je in de app beide oefenen. Herkenbare zinnen 
voor kinderen en alle onderdelen zijn los van elkaar te oefenen.  

 

Duolingo 
Verschillende talen leren met Duolingo. Vooral een toffe app voor Engels. Heel leerzaam, 
visuele ondersteuning, bij teveel foutjes zijn alleen je levens even op. Dit is soms onhandig.  

 

Kahoot! 
Maak zelf een quiz of gebruik één van de bestaande quizen. De kinderen nemen deel aan de 
quiz via de app en kunnen individueel of in groepjes antwoord geven. Pret gegarandeerd!  

 

Scratch Jr.  
Programmeer Scratch met plaatjes en pictogrammen. Leuk om kinderen vast kennis te laten 
maken met deze app en Scratch, als ze in groep 7/8 met de gewone Scratch gaan werken.  



 

IMindMap 
Maak mooie en overzichtelijke mindmaps met deze app. Vrij ontwerpen of een template 
gebruiken, kleuren en plaatjes kunnen ook toegevoegd worden.  

 

Juf Melis zinsontleden 
Verschillende onderdelen en zinnen om te oefenen met zinsontleding. Fijne app, herkenbare 
zinnen voor kinderen en de moeilijkheid past goed bij groep 7/8.  

 

Sommen vissen 
Waan je in een tropisch aquarium. Bovenin beeld een min-, plus-, keer- of deelsom en weet jij 
de vis te vinden met daarop het juiste antwoord?  

 

Beter spellen  
Iedere dag vier opgaven spelling en/of werkwoordspelling maken op een ‘level’ (moeilijkheid) 
naar keuze. Ook met uitleg van de opdracht als je een foutje maakt. 

 

Jungle Meetkunde  
Lijnen, vormen, meten en hoeken berekenen. Visuele ondersteuning met linialen, 
geodriehoeken en grafieken en eventueel uitleg op het beginnersniveau.  

 

Jungle Breuken  
Breuken oefenen met jungledieren, met oplopende moeilijkheidsgraad. Visueel ondersteund 
door cirkels die in de juiste hoeveelheid zijn verdeeld. Eventueel uitleg op beginnersniveau.  

 

IMovie  
Filmpjes bewerken met IMovie. Filmpjes aan elkaar plakken, knippen, van geluid voorzien of 
tekst toevoegen? Met IMovie kunnen kinderen zelf hun filmpje maken! 

 

Metric Master 
Het metriekstelsel oefenen doe je met de Metric Master app. Een fijne app met alle 
verschillende maatsoorten van het metriekstelsel met heldere, korte opdrachten.  

 

VVN Verkeer  
De verkeersregels oefenen, verkeersborden leren of voorbereiden op het verkeersexamen is 
goed te doen met de VVN Verkeersapp. Leuke en leerzame situaties en vormgeving.  

 

Algoritme Stad  
Een toffe programmeerapp waarbij de kinderen leren programmeren en met name algoritmes 
leren maken. Door de poppetjes en het leren in een virtuele wereld is het heel aantrekkelijk.  

 

Mini Movie Maker  
De Mini Movie Maker vind ik fijn om in te zetten, voordat ik met de kinderen aan de slag ga 
met IMovie app. De mini movie maker is speciaal voor kinderen gemaakt en daardoor 
gemakkelijk te gebruiken.  

 

Werkwoorden vervoegen  
Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en zelfs zwakke en sterke 
werkwoorden vervoegen komt aan bod! Kortom, een top app!  

 

SchoolTV  
Leuke, korte en leerzame filmpjes opzoeken en bekijken met de SchoolTV app. Deze app zet ik 
graag in tijdens wereldoriëntatie als de kinderen zelf op zoek gaan naar informatie.  

 

Rekenblobs  
Er zijn verschillende Rekenblobs apps, zoals plus- en minsommen, tafels en delen. Een fijne 
app om deze vaardigheden mee te automatiseren en memoriseren. 

 

Rekenen met geld  
Leren rekenen met geld! Geld leren herkennen, hoeveelheden bepalen, betalen en de 
teruggave berekenen. Een app die inzetbaar is vanaf begin groep 4.  

 

Stop Motion Studio  
Gemakkelijke app om toffe filmpjes mee te maken door middel van foto’s. Leuk om ook in te 
zetten in de bouwhoek, iedere blok erbij = een foto maken. Een filmpje van je bouwwerk! 

 


