Toelichting Apps Onderbouw
Little Zebra Shopper
Met de Little Zebra app kunnen kinderen zelf producten scannen en de bon bekijken.
Een toffe aanvulling in de winkelhoek.
Bobo spelen
Met Bobo spelen in de tuin/boomhut van Bobo. Verschillende spelletjes met letters, Engels,
kleuren, cijfers en sorteren en vergelijken.
Kikker
Memorie spelen, combinaties zoeken en puzzels maken alleen in het thema van Kikker.
Letterschool
Leren schrijven met Letterschool. Blokletters, schrijfletters, nummers en hoofdletters. De
kinderen oefenen de richting en vorm, i.c.m. met een styluspen is de oefening echt compleet.
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.
Toca Boca
Er zijn verschillende Toca Boca apps. Allemaal binnen een speciaal thema, zoals Hair Salon,
Kitchen, Doctor, Builder, enz. Apps zijn in het Engels maar door de plaatjes prima te volgen.
Code karts
Oefenen met programmeren door middel van een reeks logische puzzels gepresenteerd als
een racebaan. De kinderen leren de basisbeginselen van het programmeren tijdens de race.
Beebot
Programmeer de Beebot in de app. De levels lopen op in moeilijkheid, lukt het jou de Beebot
naar het einde te programmeren?
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.
Juf Jannie
Er zijn verschillende Juf Jannie apps, zoals letters leren, leren lezen, letters flitsen, leestrein,
cijfers leren tellen, taal en woorden, enz. Betaalde apps, maar echt zijn geld waard!
Dr. Panda
Er zijn verschillende Dr. Panda apps, zoals restaurant, stad, dierenpark, voertuigen, café, enz.
De apps zijn Nederlandstalig en zijn tof om in te zetten binnen de thema’s in de kleuterklas.
Rekenkoning Jr.
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meetkunde, breuken, alles zit in de
Rekenkoning Jr. Betaalde versie bevat alle onderwerpen, gratis versie minder onderwerpen.
Splitsen
Getallen splitsen met planeten. Keuze uit verschillende mogelijkheden: splitsen tot 10,
splitsen tot 20 of vrije keuze. Fijne app om splitsen mee te automatiseren.
Kleutereiland
Kleutereiland is een app om tellen, letters en cijferherkenning te stimuleren. De opdrachten
worden voorgelezen en door middel van verschillende spelletjes zijn ze zelfstandig bezig.
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.
Rekenblobs
Er zijn verschillende Rekenblobs apps, zoals plus- en minsommen, tafels en delen. Een fijne
app om deze vaardigheden mee te automatiseren en memoriseren.
Scratch Jr.
Programmeer Scratch met plaatjes en pictogrammen. Super leuk om kinderen vast kennis te
laten maken met deze app en Scratch, als ze later met de gewone Scratch gaan werken.

Castle Blocks
Laat de creativiteit van de kinderen de vrije loop in de Castle Blocks app. Schilderen, tekenen
en bouwen in het kasteelthema. Zeker het bouwen is een echte aanrader!
Kleuren & Vormen
Kleuren en vormen oefenen, los van elkaar of door elkaar heen. Nederlandstalige app met
voorleesfunctie, super fijn!
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?
Marbotic
Marbotic heeft verschillende apps met bijpassend materiaal. Zelf ben ik fan van de cijfers
(letters zijn hoofdletters), met keuze uit drie verschillende apps is er altijd iets passends.
Borre
Borre is een leuk cartoonfiguur die verschillende avonturen beleefd. Luister naar het verhaal,
maak toffe kleurplaten, doe een taalspelletje of lees het boek over Borre. De keuze is reuze!
Buurman & Buurman
Speel een racespelletje, een kleurencombinatiegame of behendigheidsgame. Geen zin in een
spelletje, een aflevering Buurman & Buurman kijken kan natuurlijk ook!
Kiene Klanken
Kiene Klanken (letters) is toffe app met bijbehorende materiaal. Vaardigheden als letters
flitsen, woorden maken, rijmen, enz. De moeilijkheid is in te stellen, de plaatjes heel
herkenbaar en de app is onwijs leerzaam.
Filimundus
Een app over uitvindingen waarin de kinderen zelf met ‘bouwonderdelen’ in de app een eigen
uitvinding gaan maken of problemen oplossen. Engelstalig maar prima te volgen.
Elmer
Er zijn verschillende Elmer apps. Een digitaal prentenboek lezen/luisteren of je eigen Elmer
maken met toffe patronen, super tof!
Make a scene
Er zijn verschillende ‘Make a scene’ apps, zoals prinsessen, dinosaurussen, boerderij, safari,
enz. Maak je eigen scéne, praatplaat door figuren in het landschap te zetten. Leuk om in te
zetten bij thema’s of een prentenboekscene namaken.
Kiene cijfers
Kiene Cijfers is toffe app met bijbehorende materiaal. Vaardigheden als tellen, optellen en
aftrekken. De moeilijkheid is in te stellen, de plaatjes herkenbaar en de app is super leerzaam.
Gruffalo
Er zijn verschillende Gruffalo apps. Super leuk en leerzaam om in te zetten bij het
voorleesboek. Puzzelen, memory, tellen, behendigheidsspelletjes en meer!
Leerkasteel
Oefenen met rekenen, klokkijken en spelling met Leerkasteel. In de app kan ingesteld worden
hoe groot de sommen mogen zijn, welke aspecten van klokkijken geoefend worden, enz.
NPO Zappelin
Maak de mooiste tekeningen, speel spelletjes met Ollie, zing mee met Fenne en is het spelen
je genoeg geworden? Dan kun je natuurlijk ook een NPO Zappelin filmpje kijken.
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!

