Overzicht Apps op iPads van de Triangel (toestand op 6 december 2017)

naam

omschrijving

leeftijd

amazing farm animal
puzzel
class dojo

Puzzelspel voor kinderen van 1 tot 7

1 tot 7 jaar

ClassDojo helpt leerkrachten snel en eenvoudig bij het verbeteren van het gedrag in
hun klas. Het verzamelt en genereert gegevens over het gedrag, die de leerkrachten
kunnen delen met ouders en collega's.
Doodles clock is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar om de klok te leren.
Doodles clock heeft 4 niveau’s/levels namelijk hele uren, halve uren, kwartieren en
vijf en tien minuten voor of over.
Fundels biedt jonge kinderen (3-10 jaar) een unieke digitale leeservaring met tal van
activiteiten en speelse invalhoeken.
Vlieg met één veegbeweging de wereld rond met Google Earth voor iPhone, iPad en
iPod touch. Ontdek verafgelegen landen of ga eens langs bij het huis uit uw jeugd.
Zoek naar steden, plaatsen en bedrijven.
Werk op het land, zorg goed voor je gewassen en drijf handel met buren en
vrienden. Het is een heel speciaal plekje, waar planten nooit uitdrogen ondanks dat
het er nooit regent. En het is helemaal leuk om op je boerderij rond te scharrelen
tussen al dat vreemde vee!
Imotion is een intuitieve en krachtige ‘time-lapse’ (stop-motion) applicatie
Een grondige, goed doordachte aanpak om de kunst van het klokkijken te leren en
te oefenen
Kinderen worden gestimuleerd om luidop te lezen, wat een effectieve manier is om
beter te leren lezen.
Kiddo Atlas is een educatieve app die groot en klein op een speelse manier wat
aardrijkskundige kennis bijbrengt. Je maakt een leerrijke reis rond de wereld en
ontdekt de continenten en hun landen, maakt kennis met vlaggen en bezichtigt
monumenten.
Met deze app kan je goed leren klokkijken met de analoge klok.
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kweetet speelet

learn times tables
leeret
little math wizard
math craft lite
math duel
mega memory
mijn eigen puzzle
osmo coding

plickers

Kweetet.be is het online oefenplatform voor thuis en in de klas. kweetet.be is
ontwikkeld op maat van kinderen uit het lager onderwijs, met een schat aan
oefeningen om de leerstof uit de klas in te oefenen en te herhalen, gekoppeld aan
een superleuke 3D-game.
Leuke manier om de tafels van 1-12 te leren.
Deze gratis app hoort bij het online oefenplatform Kweetet. Met de SPEELet app
speel je de game op je tablet. Om te spelen heb je kwetons nodig. Deze verdien je
door oefeningen te maken via de LEERet app.
Kinderen leren rekenen. eenvoudige rekenoefeningen.
Test je rekenvaardigheden in een race tegen je vriendjes
Rekenen basisoefeningen voor kinderen van 7 jaar en ouder
rekenen snelheidstraining verbetert rekenvaardigheid, reflexen en concentratie
educatief spel voor kinderen
Met een variatie aan geheugen spelletjes is er voor elk wat wils. Je kan starten met
12 kaarten of extreme gaan met 24 kaarten. er is ook een geheugenspel met
geluiden, het abc met alle gesproken letters…
Deze intuïtieve en schitterend vormgegeven legpuzzel bezorgt iedereen heel veel
uren plezier. Kies uit een enorme verzameling puzzels, of maak zelf puzzels van
foto's.
Osmo Coding leert kinderen met een soort slimme blokkendoos hoe programmeren
werkt. Osmo Coding leert kinderen programmeren door een app te combineren met
slimme speelblokken. Bij Osmo staat een iPad rechtop in een bijgeleverde
standaard, met een speciaal spiegeltje over de frontcamera. Daardoor heeft de app
zicht op het oppervlak voor de iPad, waar kinderen met de slimme speelblokken aan
de slag kunnen.
De app geeft je de mogelijkheid om antwoorden van leerlingen vliegensvlug te
registreren (scannen).
Dit 'antwoorden' door de leerlingen bestaat in het tonen van een afbeelding die lijkt
op een QR-code.
De leerkracht scant vanop afstand de omhoog gehouden kaarten en registreert, per
leerling, hun antwoord.
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powerpoint
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proconnect

q rafter
scratch jr

taalgids
tafelkluis

tafels trainen
osmo tangram

township

Bekijk, bewerk of maak krachtige presentaties waar je ook bent met intuïtieve
aanraakfuncties die speciaal zijn ontworpen voor telefoons en tablets.
Maak op een zeer gebruiksvriendelijke manier je eigen presentaties en educatieve
lessen met de Prowise Presenter app. Meer dan 200 innovatieve tools voor zowel
het lager, voortgezet, als hoger onderwijs staan ter beschikking om jouw
presentatie te verrijken.
ProConnect is een onderdeel van Presenter waarmee je apparaten van leerlingen
verbindt met het digibord. Creëer interactie tussen apparaten, bijvoorbeeld in je
klaslokaal. Of dat nu met je digibord, tablet, laptop, pc of smartphone is. Het werkt
heel eenvoudig.
Een scanner voor QR codes
ScratchJr is een programma waarmee jongere kinderen (5-7 jaar) hun eigen
interactieve verhalen en spelletjes kunnen maken. Door dit te doen leren ze
problemen op te lossen, projecten te ontwerpen en zijn ze creatief bezig op de
computer.
Deze taalgids-app bevat meer dan 800 veelgebruikte zinnen en woorden. Je zult
merken dat het heel handig is als je reist, als je vrienden uit het buitenland ontmoet,
in noodsituaties, en nog veel meer.
Met deze educatieve app oefenen kinderen de tafels van 1 t/m 10 in een uitdagende
spelvorm. In deze app kies je zelf welke tafels je wilt oefenen. Je zoekt de juiste
uitkomst van de sommen in het speelveld en opent de kluis. Wie kraakt de kluis als
eerste?
De tafels van 1 t.e.m. 10 oefenen
Eén van de werkjes waar je als kleuter al mee begint is het leggen van tangrammen.
Dat kan ook met deze app. Kijk op het scherm wat je moet maken, zoek de juiste
vormen en kleur erbij en leg deze na. De app bevat 500 puzzels die opgelost
moeten worden. Leuk voor groep 1 tot en met 8 want er zijn verschillende niveaus.
Bouw je eigen droomstad! Oogst gewassen, verwerk ze in je fabrieken en verkoop
goederen om je stad te ontwikkelen. Ruil met verre eilanden. Open cafés,
restaurants en andere openbare gebouwen om je stad een eigen gezicht te geven.
Verken de mijn, waarin je grondstoffen en oude artefacten kunt vinden. Beheer je
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eigen dierentuin en verzamel dieren uit alle hoeken van de wereld.
Een woordenspel met ongekende mogelijkheden. Raad en spel verborgen woorden
met behulp van letterblokjes.
Een tekstverwerker
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