1

OVERZICHT LOGO-APPS
Dit overzicht betreft de apps die momenteel (januari 2020) geïnstalleerd zijn op de I-pads in
CAR STAPPIE in Oostende. Dit overzicht bevat enkel de logopedische apps die bruikbaar zijn
tijdens therapie voor gesproken/geschreven taal en auditieve training. De rekenapps werden
niet in dit overzicht opgenomen.

1) Muziek & Geluid
-

-

-

-

KoeDoetBoe
• Je klikt op een dier en hoort het geluid
• Het zijn geen foto’s maar eenvoudige tekeningen
• Je hoort de hele tijd een muziekje wat het auditief wel erg druk maakt
Sound Touch:
• Onderaan in de blauwe balk kies je een categorie (huisdieren, wilde dieren,
vogels, voertuigen, muziekinstrumenten, voorwerpen uit het huis)
• Dan verschijnen er 12 mooie, duidelijke tekeningen. Als je eentje aantikt komt er
een duidelijke en grote foto tevoorschijn en hoor je het bijhorende geluid
• Zeker ook geschikt om op een leuke manier woordenschat in te oefenen, of om
samen over dingen te vertellen.
• Pluspunt: achter elke tekening zitten 6 verschillende foto’s en geluiden verstopt,
als het kind de eerste keer op de kip klikt ziet het bijvoorbeeld een witte kip die
kakelt, als het nog eens klikt een haan die kraait, daarna een bruine kip die een ei
legt. enz
Touch the sound
• Je ziet vier duidelijke foto’s van concrete voorwerpen of acties en hoort een
geluid. Je tikt op de foto die bij het geluid past.
• Juist: er verschijnt een grote groene bol met een vinkje + verbale beloner (helaas
in het Engels) vb. Well done! Super! Great Job enz.
Fout: Je hoort een afkeurend digitaal geluidje
• Toffe eenvoudige app, zeker ook bruikbaar om samen bij te vertellen
Animal:
• Mooie app met duidelijke foto’s
• Je kan per foto kijken of verschillende kleine fotootjes tegelijk zichtbaar maken op
het scherm.
• Je krijgt dus een mooie foto te zien en als je erop klikt hoor je het dierengeluid.
• Engelstalige app, telkens staat de naam van het dier in het Engels boven de foto
maar dit wordt niet uitgesproken en stoort dus niet echt.
• De dieren worden onderverdeeld in categorieën (farm, desert, jungle, insects,
ocean, forest, mountain, city&countryside)
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-

-

-

-

-

Speak Up:
• Gekleurde tekeningen die reageren op stemgeluid, nodigt kinderen uit om te
gaan experimenteren met hun stemgeluid, visuele beloner.
I hear Ewe:
• Drie pagina’s met kleurige tekeningen (bekende dieren, wilde dieren, voertuigen)
• Als je een tekening aanklikt wordt die groter en hoor je een mannenstem die zegt
“this is the sound a …. makes”, waarna je het bijpassende geluid te horen krijgt.
• Leuke tekeningen en geluiden maar de Engelste stem die steeds hetzelfde
zinnetje herhaalt is erg storend (en voor kinderen met ASS zeer uitnodigend om
te blijven herhalen…)
Singing Fingers:
• Stap 1:
Maak een tekening met je vinger (vb. lange streep, krulletje, …) terwijl je een
geluidje/woord/zinnetje produceert.
• Stap 2:
Ga met je vinger opnieuw over je tekening en je hoort het geluid/woord/zinnetje
terug.
• Leuke, kleurige app
Panda Piano:
• Heel eenvoudige app, je speelt met je vingers op een klein pianootje die (van ver)
op een panda lijkt.
• Slechts 1 octaaf
Music Sparkle:
• Je hoort een liedje, door te klikken op bv. het drumstel kan je wat extra geluiden
toevoegen (niet alle instrumenten kunnen gebruikt worden omdat dit een gratis
app is)
• Therapeutisch niet zo nuttig, kan wel als korte beloner gebruikt worden.

2) Articulatie
-

-

Articulatie App:
• Leuke, redelijk instelbare app voor articulatietherapie
• Volgende klanken kunnen geoefend worden: d,k,l,n,r,s,sch,t,z
• Je kan bij “flitskaarten” per woord oefenen, maar er zijn ook heel wat
eenvoudige spelletjes zoals memory, drie op een rij enz. mogelijk
Logo-art:
• Fantastische app!!
• Volledig aanpasbaar aan de noden van het kind op dat moment
vb. niet gekende klanken kan je uitsluiten, woordenschatniveau aanpasbaar enz.
• Mogelijkheid om huiswerk door te sturen naar smarthpone van de ouders (twee
accounts)
• Zie volledige handleiding
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3) Auditieve training 2e,3eKK
-

Klankklas 1/2/3
• Klankklas 1: letters m,r,i,p,aa,s,v,e
• Klankklas 2: letters t,n,b,oo,ee
• Klankklas 3: letters d,k,z,a,h,g
• Eenvoudige goed opgebouwde app met oefeningen als “bij welk plaatje hoor je
de g van geit vooraan?” “bij welk plaatje hoor je de d van doos in het midden?”
• Zeer opvallend Nederlands accent + bij elke oefening wordt opnieuw zo goed als
identiek dezelfde zin met identieke intonatie gezegd. Dit wordt erg snel
vervelend. Je kan gelukkig even goed oefenen met het geluid uit, terwijl je zelf de
opdracht verwoordt.
• Juist=er verschijnt een klein jongetje met een groen vinkje + je hoort iets als
“goed zo” “Jeehaa” “helemaal goed” “ja, dat is goed”
Fout=er verschijnt een klein meisje met een rood kruis + je hoor iets als “oeps,
vergissing” “oh jee, probeer het nog eens” “oh jee, deze was het niet” “dat is niet
goed”
• Bij elke letter keuze uit twee niveaus:
*=letter vooraan **=letter achteraan of in het midden
• Deze app is zeker ook bruikbaar bij articulatietherapie, bijvoorbeeld om transfer
te bevorderen van een reeds ingeoefende klank
• Jammer dat het oefenen snel saai wordt, geen variatie in oefenvorm, geen
variatie in beloners, geen variatie in opdrachtzin.
Toch is dit een bruikbare app, ideaal voor een kort oefenmomentje tijdens de
therapie.

4) Woordenschat
-

Action Words
• Je krijgt telkens vier actiefoto’s (visueel druk)
In het midden staat een woord geschreven in het Engels, dit woord wordt ook
uitgesproken in het Engels, je moet het juiste prentje aanklikken en krijgt als
beloning een verbale (Engelse) aanmoediging en een groen vinkje.
Als je een verkeerde prent aanduidt krijg je een negatief geluidje.
• Mooie app die prima geschikt is als verteloefening of om werkwoorden te
oefenen. Je zet gewoon het geluid op stil, vertelt over de vier prenten en stelt
zelf de vraag vb. wie is aan het wijzen?
• Deze app heeft veel instelmogelijkheden, zo kan je kiezen met welke
werkwoorden je oefent.

Logo-apps

STAPPIE Oostende

Hilde De Ketelaere

4

-

-

First Sounds
• App voor jonge kinderen, geluiden zijn ingedeeld in 12 groepen vb,
muziekinstrumenten, huishoudelijke geluiden, geluiden buiten enz.
Je kiest een groep en kiest dan een geluidje uit de groep, die ene tekening wordt
groter en de overige tekeningen zijn niet meer zichtbaar.
• Het kind tikt met de vinger op de tekening, het plaatje wordt benoemd en er
volgt een visuele reactie met geluid. Vb: kind tikt op “bal”, je hoort het woordje
“bal”, je ziet en hoort de bal botsen. Je kan dit zo vaak herhalen als je zelf wil.
Sluiten door op het kruisje te tikken en dan kom je weer bij de 8 prentjes uit je
gekozen groep
• Je kan als ouder/therapeut zelf eenvoudig het woord bij elke tekening inspreken.
Voordeel hiervan: geen Nederlands accent, zeer bruikbaar om jonge meertalige
kinderen een groter aanbod aan Nederlands te geven in de thuissituatie en zo de
basiswoordenschat uit te breiden. Nadeel: je moet erg duidelijk inspreken, er is
toch wat vervorming waardoor klanken als bv. /s/ niet altijd zo hoorbaar zijn.
• leuke app voor jonge kinderen! Erg bruikbaar bij meertaligheid.
Leer mij Woorden
• App voor jonge kinderen, de woorden zijn opgedeeld in 7 groepen (dieren,
voertuigen, muziek, fruit, kleding, kleuren, thuis)
Je kiest een groep en er verschijnt een hele duidelijke schermvullende foto
zonder achtergrond. Als je de foto aantikt wordt die benoemd. Bij de foto’s uit de
groep voertuigen, muziek en thuis hoor je eerst een passend geluid en wordt het
woordje daarna uitgesproken. Door te swipen (met je vinger van links naar
rechts vegen) ga je naar de volgende foto
• De uitspraak is duidelijk, meestal tongpunt-r, soms een licht Nederlands accent
maar zeker niet storend
• De foto’s zijn echt prachtig, soms komt er ook nog een foto van het voorwerp
onder een andere vorm vb. een gewone banaan en verder ook nog een
halfgepelde banaan, een ananas en verder een gesneden ananas, gele laarzen en
verder rode laarzen
• De woordkeuze is niet altijd ideaal, zo wordt een T-shirt benoemd als “bloes”
• Er is ook nog een knop “raad het plaatje”. Dan zie je vier foto’s (helaas alle
categorieën door elkaar, dit is niet instelbaar) en hoor je “waar is de banaan?”
waarna je de juist foto moet aantikken.
• leuke app voor jonge kinderen! Erg bruikbaar bij meertaligheid, om kinderen
thuis wat Nederlands te laten oefenen op een speelse manier.
• Let op! Wij hebben deze app onmiddellijk aangekocht in de volledige vorm. Alles
leek in orde, de overzichtsfoto’s waren bedekt met een Nederlandse
groepsnaam. Zodra we een woord aanklikten werd het echter in het Pools
uitgesproken…. Er is nergens een knopje voorzien om de taal te wijzigen.
We hebben dan de gratis versie gedownload (dan kan je enkel met de dieren
oefenen) en dan via aankoop-in-app de andere groepen ontsloten en zo werkt de
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-

app wel perfect in het Nederlands. Dus gratis versie downloaden en dan in de
app zelf verder aankopen tot je de volledige versie hebt.
Woorden:
• Online woordenboek

5) Samen Vertellen
-

-

-

-

-

-

Bumba
• Leuke interactieve spelletjes met Bumba voor de jongste kinderen (actie-reactie,
je tikt op iets en er gebeurt iets vb. vlinder gaat vliegen, deurtje gaat open,
zeepbel spat uit elkaar enz.)
• Als therapeut kan je taal toevoegen tijdens het spelen
Pepi Bath
• Heel leuk interactief spel, ideaal om op een leuke manier met taal bezig te zijn
Over dagelijkse handelingen zoals in bad gaan, naar het toilet gaan, kleertjes in de
was doen …
• Je kan kiezen of je speelt met het meisje of met de jongen. Hierdoor is de app erg
geschikt om te oefenen met persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
vb. ik kam haar haar, ik was haar handjes, hij gaat in bad, zij gaat in bad,…
Pepi House
• Leuk interactief spel, dat zich afspeelt in een huis
• Je kiest de kamer van het huis waar je de personages dan allerlei dingen kan laten
doen: slaapkamer, kinderkamer, badkamer, keuken, woonkamer, tuin
• Mooie kleurige tekeningen en grappige effecten
Teddy Mix 2
• Situatieprenten samenstellen waarbij de figuren teddyberen zijn
• Keuze uit tuin/keuken/woonkamer/straat
• Iets eenvoudiger dan my playhome, voor jongere kinderen
My playhome
• Spelletje waarbij je een situatieprent rond wonen kan samenstellen
• Met interactieve effecten: je kan een kindje in zijn bedje leggen en hem
toedekken, het licht aandoen in de keuken, iemand in de douche zetten
My playhome store
• Spelletje waarbij je situatieprent rond winkelen kan samenstellen
• Met interactieve effecten: je kan een ijsje maken, een bekertje laten vollopen,
een kindje op de stoel zetten met een ijsje in zijn hand, boodschappen in een
winkelkarretje leggen enz.
Ideaal om bepaalde zinspatronen in te slijpen:
vb: baby op de stoel, mama op de stoel, papa op de stoel…
vb: nog een fles melk, nog een fles melk, nog een fles melk…
vb. een ijsje voor zus, een ijsje voor baby, een ijsje voor mama..
vb. hij koopt een brood en zij koopt een brood enz..
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-

Kleine Boerderij
Drukke interactieve vertelplaat, als je ergens op klikt gebeurt er iets. Als je nog
eens klikt gebeurt er iets anders. Heel interessant om het vertellen te oefenen, of
om transfer te bekomen van bijvoorbeeld articulatie.
Circus
Idem als Kleine Boerderij maar in thema circus
Suus en Luuk
• Eenvoudige spelletjes die passen in een bepaald thema (Vakantie, Sinterklaas,
Winter/Carnaval)
• Als therapeut kan je gemakkelijk taal toevoegen tijdens het spelen met deze apps
• Mooie aantrekkelijke tekeningen, aangename beloningsgeluidjes
• Door te swipen (met je vinger van links naar rechts vegen) kan je binnen een
thema naar een andere reeks oefeningen. Op het eerste startscherm zie je
bijvoorbeeld vier zoekplaten, maar onderaan staan vier witte bolletjes waarvan
het eerste duidelijker is. Dit betekent dat je nog maar op de eerste pagina zit.
Door te swipen kan je naar de andere pagina’s gaan, waar nog meer zoekplaten
staan.
• Vakantie:
o Zoek en Vind: je moet op een situatieprent voorwerpen die min of meer
verstopt zijn aanklikken, dan hoor je een beloningsgeluidje en verdwijnt
het voorwerp. Vb: op de eerste plaat moet je alle ballen aanklikken.
Hierdoor is de app heel geschikt om op een Hodson&Paden manier steeds
hetzelfde woord met een bepaalde doelklank te oefenen
Het gaat om de woorden bal, vogel, tent , bloem, koffer
Kan ook gebruikt worden om voorzetsels te oefenen door telkens te laten
benoemen waar het voorwerp is vooraleer het aangeklikt mag worden.
o Zeggen en Leggen: de niet-ingekleurde tekeningen uit de balk bovenaan
kunnen na het benoemen in de gekleurde situatieplaat geplaatst worden
Is te gebruiken om woordenschat, voorzetsels te oefenen
• Sinterklaas:
o Zeggen en Leggen: deze keer met sinterklaastekeningen
Op de tweede prent zie je een jongen en een meisje waar je voorwerpen
kan bij “leggen”. Ideaal om zinnetjes te oefenen als “die is voor hem/voor
haar” “dit is haar/zijn tekening”
o Zoek en Vind: met de woorden cadeau/pak, wortel, zwarte Piet, zak
o Zoek de verschillen: twee bijna identieke tekeningen van Zwarte Pieten
met cadeautjes, waarop je de verschillen moet aanduiden
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Winter:
o Hier vind je ook tekeningen bij thema Carnaval
o Enkel een zoekspel: je moet kleine diertjes aanklikken die verstopt zijn op
de situatieplaat, is vooral een visuele oefening, minder interessant
o Je kan bij deze oefeningen niet gemakkelijk terug naar het hoofdmenu als
je nog niet alle diertjes gevonden hebt, dit is vervelend

6) Taaldenken
-

-

-

-

-

Sort it out 1
• Sorteeroefeningen: je krijgt een aantal voorwerpen die je in drie groepen moeten
sorteren
• 12 verschillende oefeningen (vb. kleding, vormen, voertuigen,…)
Sort it out 2
• idem
Together?
• Associatie-oefening
• Telkens keuze uit 3 duidelijke foto’s
• Engelstalig gesproken, geluid uitzetten is geen probleem want er volgt na elke
oefening ook een visuele beloning
Things that go together
• Associatie-oefening
• Aanvankelijk keuze uit 2, opbouwend naar 8
• Duidelijke foto’s, zeker ook nuttig voor woordenschatuitbreiding
• Engelstalig gesproken dus geluid afzetten, er zijn niet echt beloningsgeluiden dus
je mist niets (beloning is een verbale bekrachtiger als “great”, “welldone”)
• Sommige associaties zijn voor ons niet zo evident (vb: fish & chips)
Match it up 1/2/3
• 1: visuele oefening: welk voorwerp is hetzelfde? Met keuze uit 6.
Er wordt binnen categorieën geoefend, dus een leuke manier om woordenschat
te oefenen
• 2: visuele oefening: een paar bij elkaar zoeken, twee helften bij elkaar zoeken,
een voorwerp bij zijn schaduwbeeld plaatsen ..
• 3: associatie-oefening: vb wortel bij konijn, kaas bij de muis, dak bij een huis
Teddy mix 1
• Dissociatie-oefening
• Onderaan staan vijf sterretjes, na elke oefening volgt een kort beloningsgeluidje
en wordt een ster geel. Na vijf sterren ga je naar een ander niveau, langzaam
opgebouwd
• Met duidelijke tekeningen
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-

Wat hoort er niet bij?:
• Dissociatie-oef.
• Telkens een reeks van vier tekeningen waarvan eentje niet in de reeks thuishoort
• Onderaan zie je 10 lege vierkantjes zodat je kan zien hoelang de oefening duurt
• Bij correct: kort belonend geluidje en groen vinkje in het hokje
• Bij foutief: kort negatief geluidje en rode streep in het hokje
• Na afloop van de tien oefeningen worden de foutieve reeksen nog eens
aangeboden: daarna einde oef. met beloner: vrolijk liedje en dansend jongetje
iSequence
• logische volgorde
• je krijgt 3 of 4 leuke tekeningen die je in de logische volgorde moet rangschikken.
Daarna moet je een vierde/vijfde prent kiezen “Wat gebeurt er daarna?” met
keuze uit 3
• Je kan ook instellen dat je als vierde prent het juiste gevoel moet aanduiden dat bij
het verhaaltje past
• Na elke oefening krijg je een korte auditieve en visuele beloning
• Veel instellingen mogelijk, bijvoorbeeld welke verhalen aan bod moeten komen

7) Voorleesboek
-

-

Kid’i
• App van Doremi
• Onderdeel “Leesknuffels” verhalen die voorgelezen worden uit een boek, of als
een soort filmpje. Geschikt voor kinderen tussen 4-6.
• “Niet bang zijn kleine wolf” is gratis te downloaden zodat je kan kennismaken
met het systeem. Overige boekjes kosten 5.99euro
• Er zijn ondertussen heel wat boekjes te verkrijgen en er komen er nog steeds bij.
Fundels
• Een app waarmee je toegang hebt tot ondertussen reeds meer dan 120
geanimeerde prentenboeken. Sommige van deze boekjes zijn zeker gekend: vb.
Wij gaan op berenjacht, Het tutje van Leon zit in de weg, Anna poetst haar
tanden.
• Je kan de boekjes aankopen voor 3.49euro, dan blijven ze ter beschikking op de
Ipad. Je kan op de website een code aanvragen waarmee je 14dagen alle boekjes
kan uitproberen. Er is een speciaal abonnement voorzien voor logopedisten maar
je kan ook via je BIB-kaart per jaar een aantal boekjes ontlenen die dan vier
weken ter beschikking blijven.
• Bij elke boekje hoort een verhaal en een aantal leuke spelletjes die bij het boekje
passen (memory, schaduw bij voorwerp zoeken, puzzeltje enz.)
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De boekjes “Boer boris gaat naar zee” en “Het werk van Pier” zijn gratis te
beluisteren
De Kleine Walvis
• Gratis te downloaden verhaal, leuke tekeningen, mooi verhaal.
• Het muziekje blijft tijdens het verhaal de hele tijd doorspelen op de achtergrond
wat het moeilijker maakt om gericht te luisteren, bovendien is de uitspraak erg
Nederlands. Maar je kan als therapeut het verhaal voortdurend pauzeren om te
verduidelijken of denkvragen te stellen, dus toch wel leuk als materiaal.
• De twee bijgevoegde spelletjes zijn voor ons niet zo interessant
•

-

8) Leestraining
-

-

-

Juf Jannie letters flitsen
• Ideaal om de grafeemfoneemkoppeling te automatiseren. Je kan uit de letterlijst
kiezen met welke letters je wil oefenen
• Oef. 1: letters worden geflitst en moeten gelezen worden, je kan kiezen uit
drie snelheden (helaas voor kdn. met leesproblemen vaak toch nog te snel),
niet mogelijk om juist of fout aan te duiden
• Oef. 2: je hoort een foneem en moet de juiste letter erbij kiezen (keuze uit 3)
Je kan op de luidspreker drukken om het nog eens te horen, bij foutieve keuze
hoor je een grappig afwijzend geluidje
• Oef.3: bovenaan staat een letter, onderaan drie luidsprekertjes, je luistert naar
de luidsprekers en sleept de juiste naar de letter, ook hier grappig afwijzend
geluidje bij foutieve keuze
• Helaas, de /e/ klinkt als een /i/, de /g/ klinkt schraperig
Juf Fannie leren lezen
• 6 verschillende oefeningen (welk woord past bij het plaatje? Welk woord eindigt
met deze letter? Woordjes schrijven door de juiste letters naar de hokjes onder
de tekening te slepen, juiste woord zoeken tussen visueel sterk gelijkende
woorden. Welke letter moet vooraan? Welk plaatje hoort bij de zin)
• Telkens keuze uit niveau 1 tot 5 sterren (3&4=tweeklanken)
(5=medeklinkerverbindingen)
• Leuke uitnodigende oefeningen met mooie tekeningen
• Woorden worden uitgesproken met Hollands accent
Pelle flitst
• lettergrootte&tempo kan bepaald worden
• aanduiden goed/fout
• keuze leesmoeilijkheid (vb: woorden met aai, woorden met ge/be/ver, ..)
• moeilijke woorden worden nog een keer aangeboden
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je kan het zo instellen dat je ook gemakkelijk kan oefenen als je recht tegenover
elkaar zit
• vervelend piepgeluid vooraleer het woord verschijnt
LeesRace / LeesRees
• 1 min. woorden lezen
• tempo te bepalen door scherm aan te tikken nadat het woord correct gelezen
werd, zo is het tempo gemakkelijk op te drijven!
• keuze uit 1/2/3/4 sterren (4=medeklinkerverbindingen, eind-d)
• grote duidelijke letters
• goede manier om in korte tijd veel woorden te lezen
• niet mogelijk om fouten aan te duiden
Woordflitser
• Ideaal voor meer gevorderde lezers
• Heel veel dingen zijn instelbaar: flitstijd, aantal woorden, lettergrootte, kleur van
het woord en van de achtergrond, speciaal lettertype voor dyslexie
• Als therapeut kan je groen of rood klikken, fout gelezen woorden kan je opslaan
in een bestandje om te heroefenen (als je deze optie aankoopt)
• Je kan “tekst draaien” zodat je als therapeut en kind gemakkelijker kan oefenen
als je recht tegenover elkaar zit
• Niet zo aantrekkelijk, geen afbeeldingen geluidjes of beloners
b of d
• 5 verschillende oefeningen
1) Zoek de b: b aantikken tussen b/d/p
2) b of d: b/d aantikken om een woord in de zin aan te vullen
vb: de man zit op het _ak
3) woord bij plaatje vb beer/deer aantikken bij prentje van beer
4) woord in zin vb dak/bak aantikken: mus zit op het _____
5) zoek woord met b: woorden aantikken die beginnen met b, tussen
willekeurig geplaatste woorden die beginnen met b/d
• er is een vakje “hulpletter aan” , als je dit aanvinkt blijft de b van “bij” de hele tijd
zichtbaar zodat er een visuele hulp is
• simpele app, groen vinkje en positief geluidje bij correct, rood kruis en negatief
klinkend geluidje bij fout. Er wordt wel een highscore bijgehouden
• goede app om snel en veel te oefenen, 0.99euro dus zeker ook aan te raden om
thuis op de Ipad te zetten als dagelijks oefenmateriaal
• per oefening kan je drie sterren winnen als je weinig foutjes maakt
• als je bovenaan links op de i klikt kan je de scores van de vorige speler wissen
zodat je opnieuw de kans krijgt om sterren te winnen
•

-

-

-
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Lezergame
• zeer goed opgebouwde app voor aanvankelijk lezen tot AVI E4
traject 1 = letters, traject 2 = 1LGwoorden, traject 3 = meerLGwoorden
• hoort bij de mappen en boekjes van dit leesprogramma, maar kan zeker ook
los van de mappen gebruikt worden
• het is handig om de blaadjes uit de map te kopiëren “opbouw van traject
1,2,3” . Zo vind je snel terug waar welke oefenletters en oefenwoorden staan
• veel verschillende oefeningen op veel verschillende niveaus, echt goed
instelbaar. Soms kan je zelfs binnen de oefening ook nog eens een aantal
letters afvinken, zodat je enkel met de probleemletters oefent. Ook
flitssnelheid is instelbaar, keuze uit 2 lettertypes, het volume van het
achtergrondmuziekje kan ingesteld worden (of uitgezet).
• er zijn oefeningen die de kinderen alleen kunnen doen en andere waar een
begeleider noodzakelijk is om aan te duiden of iets goed of fout gelezen werd
• de oefeningen zijn eigenlijk heel eenvoudig, maar zijn toch aantrekkelijk door
de mooie figuurtjes in een kleurrijke omgeving
• werkt met een jaarabonnementje van 15€
• zeer duidelijke Vlaamse uitspraak, tongpunt-r, enkel de /w/ klinkt soms wat
als /v/
KetnetDub
• Heel motiverend, lezen is hier leuk
• Kinderen spreken de stem in van een tekenfilmpersonage (ze kunnen eentje
uitkiezen)
• Er zijn drie verschillende filmpjes
• Keuze uit drie moeilijkheidsgraden

9) Leesboek
• Leesboekjes voor beginnende lezers
• Je kan het verhaal beluisteren, meelezen, alleen lezen
• Bij elk boekje hoort ook een kort leesspelletje maar deze spelletjes werken
blijkbaar niet goed…
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10) Spelling
Helaas, voorlopig geen goede apps ter beschikking
-

A+ Spelling Test:
Eenvoudige, iets minder therapeutische app waar je woorden kan invoeren om
als dictee te laten opvragen. Je tikt het woord in en spreekt het in. Daarna kan
het kind oefenen door de letters van het gedicteerde woord in de juiste volgorde
te leggen of door het woord volledig in te typen.

11) Taal Lagere School
-

-

Bru-taal
• Hoofdspel: 52 levels die in volgorde gespeeld moeten worden
• Je kan een spelersprofiel aanmaken en zo de resultaten opslaan en de
volgende keer verder spelen waar je gekomen was
• Onderdelen zijn bijvoorbeeld: synoniemen, werkwoordsvorm, samengestelde
zinnen, verkleinwoorden, bezittelijke voornaamw. , meervouden, vergrotende
trap, voltooid deelwoord, moeilijke woorden enz.
• Sommige levels bestaan uit een toets
• Je kan ervoor kiezen om niet het hoofdspel te spelen maar om te oefenen
Dan kan je kiezen wat je wil oefenen vb werkwoorden: voltooide
deelwoorden, het niveau vb. 1/2/3 en het aantal oefeningen (tussen de 5 en
de 50)
Deze instelmogelijkheden zijn ideaal voor een therapiesituatie
• Inkleding is een professor die iets moet uitvoeren. Er zijn vier oefenvormen
(eten geven aan dier, water geven aan plant, vloeistof toevoegen aan
experiment, juiste doos tandwielen kiezen)
Bij een correct antwoord kijkt de professor blij, komt er een groen stukje in
de strook bovenaan en gebeurt er iets positiefs vb bloem groeit
Bij een fout antwoord kijkt de professor verdrietig, komt er een rood stukje in
de strook bovenaan en gebeurt er iets negatiefs vb experiment mislukt
Grammatica en spelling
• Een minder speelse app waar je per onderwerp kan oefenen (persoonsvorm
zoeken, onderwerp zoeken, werkwoordelijk gezegde zoeken, lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp, hoofdletters, bijvoeglijk naamwoord,
persoonlijk voornaamwoord, werkwoord correct spellen in de verleden tijd,
voltooid deelwoord correct spellen, zinsdelen tellen..)
• Elk onderwerp is verdeeld in “lessen”, per les die je doet krijg je een cijfer
• Veel antwoorden moeten getypt worden wat voor sommige kinderen lang
kan duren, een oplossing is dat de therapeut telkens de antwoorden intikt
• Deze app doet heel schools aan, maar er is een goede opbouw en telkens veel
oefeningen per onderwerp
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•

Logo-apps

Gratis app, daardoor verschijnt er regelmatig reclame die je echter
gemakkelijk kan wegklikken door op het kruisje te klikken
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