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LEERRIJKE APPS VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN



iMindMap Kids
De perfecte eerste stap in de prachtige 
wereld van Mindmapping. Helpt je kind 
taalvaardigheid, creativiteit en problee-
moplossend vermogen te ontwikkelen. 

kleuters

Zo is #blijfinuwkot 
een makkie!

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

 - 2,29 euro
 - iOS
 - Engels

Hopster Coding Safari
In deze app moet je dieren naar een bepaalde be-
stemming brengen. Eerst door middel van blokjes met 
een pad erop, later met pijlen. Met deze app krijg 
je de eerste beginselen van het programmeren onder 
de knie.



Wepboek
Op deze website staan 20 geanimeerde 
prentenboeken die je met je kinderen kan 
bekijken. Ze zijn onderverdeeld in leef-
tijdscategoriëen of thema’s.

Praatapp
Een app om spelenderwijs te oefenen 
op het juist uitspreken van woorden. 
Je kan één klank gratis inoefenen, 
voor de 5 andere moet je in-app 
aankopen uitvoeren. 

DrawTellHD
Een app om je creativiteit de vrije 
loop te laten. Je hebt keuze uit di-
verse achtergronden om op te teke-
nen en stickers op te plakken. Ook 
zijn er kleurplaten die je naar wens 
kunt versieren. Als je creatie afge-
werkt is, biedt de app de moge-
lijkheid om een stemopname toe te 
voegen en de stickers tot leven te 
brengen. 

 - gratis
 - website: https://www.wepboek.nl/wepboeken/
 - Nederlands

 - deels gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Engels



Juf Jannie - Letters flitsen
Drie spelletjes voor kleuters die al van 
letters houden. Eenvoudige app in zowel 
vormgeving als uitvoering, maar met een 
duidelijke educatieve waarde. 

Juf Jannie - Cijfers
Raak een cijfer aan en het getal 
wordt uitgesproken. In een tweede 
spelletje zijn de cijfers gekoppeld 
aan aantallen: een paard, twee 
koeien. Ook hier wordt het getal 
uitgesproken als je het scherm aan-
raakt. Vriendelijke, duidelijke en 
doeltreffende app. 

My Mosaic
Een voorbeeld namaken met gekleurde 
bolletjes. Niet de goede kleur of de juis-
te positie? Dan springt het kleurenbolletje 
terug. Een smiley en gejuich zijn de be-
loning voor elke voltooide plaat. De app 
met een heldere en rustige uitstraling is 
gemakkelijk te spelen voor kinderen en 
bevat extra informatie voor ouders. 

 - 3,99 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - 3,99 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Engels



Tips
 ove

r 

sche
rmtijd

 - 3,99 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands

 � Spreek (samen) af wanneer je kind schermtijd mag beleven, bijvoorbeeld op 
een vast moment zoals na het avondeten. Voor schooldagen, weekend, va-
kantie kan je andere afspraken maken.

 � Spreek (samen) af hoelang je kind voor een scherm mag. Leg uit dat te veel 
schermtijd schadelijk is voor zijn ontwikkeling. Een wekkertje helpt om het 
einde van de schermtijd te bepalen. Je kind kan zelf moeilijk inschatten wat 
te lang is of hoelang tien minuten duurt.

 � Spreek (samen) af waar je kind een scherm mag gebruiken: aan tafel, in de 
auto, in de zetel, in de slaapkamer ...

 � Zijn er verschillende schermen (tv, tablet, smartphone, spelconsole …) in 
huis? Maak per toestel duidelijke afspraken. Kinderen gebruiken  verschillen-
de schermen vaak tegelijkertijd. Moedig je kind aan om zich op één scherm 
te focussen (en geef zelf ook het goede voorbeeld).

 � De reden waarom je kind een scherm gebruikt, verschilt. Je kind maakt huis-
werk, praat met vrienden/familie, kijkt een film, speelt een spel … Begeleid je 
kind in zijn keuze.

 � Ga op zoek naar geschikt materiaal en help je kind om een keuze te maken 
in het ruime aanbod. Zoek op vanaf welke leeftijd een spel, film … geschikt 
is. Spreek af dat je kind je aanspreekt wanneer hij iets vreemds of ongepast 
op het scherm ziet verschijnen.

 � Schermtijd is niet altijd slecht en kan ontspannend of educatief zijn. Scherm-
tijd kan je ook samen beleven. Samen een spel spelen of een film(pje) bekij-
ken met mama/papa beleeft je kind als een bijzonder moment.

bron: medianest.be



Wat?
Ho
ela

ng?

Mijn kleine stad
Een interactieve kijkplaat over de och-
tend. Leuk om samen naar te kijken en 
over te praten. Deze plaat maakt deel 
uit van een groter geheel, waarvoor 
betaald moet worden.

Kinderboekenweek Zzz
Deze slaapkamer vol kabouters is de meest hu-
moristische en allermooiste gratis zoekplaat. 
Schermaanraking brengt de slaapkamer tot leven 
en dan is het aan jou: zoek alle kabouters. Een 
ballonnetje geeft aan hoeveel kabouters nog 
zoek zijn. Heb je de twee zoeners al gevon-
den? Zodra je alle kabouters op bed verzameld 
hebt, zingen ze een lied: ‘goed gedaan’! 

 - 4,49 euro
 - iOS
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands



ELLA’S HANDEN WASSEN AVONTUUR 

Deze app wil kinderen leren om hun 
handen goed te wassen. Eerst laat je 
Ella en haar vriendjes spelen en daar-
na ga je handen wassen. Afbeeldingen 
en hints helpen om de volgorde van het 
handenwassen te bepalen. Je kunt zelf 
een foto in de spiegel boven de wasta-
fel plaatsen. 

supertip!

 - gratis
 - iOS 
 - Engels



Khan Academy kids
Dankzij deze app leren kinderen le-
zen, schrijven en rekenen. Ze ont-
wikkelen sociaal-emotionele, pro-
bleemoplossende en motorische 
vaardigheden. Daarnaast biedt de 
app open activiteiten zoals tekenen, 
verhalen vertellen en kleuren. Een 
cast van schattige dierenfiguren be-
geleidt de kinderen door de lessen.

Bee-Bot
Leer met deze app spelenderwijs 
programmeren! Ga met de Bee-Bot 
vooruit, achteruit, links en rechts of 
draai 90 graden.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels



Hama Universe
De kralen en legborden zijn 
digitaal, je hebt dit keer 
geen strijkijzer nodig!

Oh! The magic drawing app
Leuke teken app. De figuren 
die je tekent, komen vanzelf 
tot leven.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels

Filmpje kijken??

                     Gebruik YouTube Kids!



eerste graad

MizFlurry
Op https://www.mizflurry.nl/p/downloads.html vind 
je leuke gratis downloads om je jonge kinderen 
op een leerrijke manier thuis bezig te houden.

Ik leer lezen
Deze app leert je kind op een inter-
actieve manier lezen. Je kunt letters 
oefenen, woorden onthouden en af-
beeldingen herkennen. De app wordt 
nooit saai, omdat de spelvorm telkens 
anders is. Zo moet je bijvoorbeeld 
letters in woorden invoegen, het juis-
te woord aan een afbeelding koppe-
len of omgekeerd.  - gratis

 - Android
 - Nederlands

tijd voor 

taal!



LetterSchool
Geanimeerde app die het leren 
lezen en schrijven van letters en 
woorden stimuleert.

Een verre reis
‘Een verre reis’ is het eerste interactieve boek van 
de geprezen Nederlandse auteur Toon Tellegen. 
De app is meerdere malen bekroond tot beste Kids 
App. Tijdens het verhaal voert je kind kleine op-
drachten uit om zo naar het volgende hoofdstuk te 
kunnen gaan. Je kleintje kan lezen op zijn eigen 
tempo, en zelfs een pauzeknop induwen. De sprook-
jesachtige tekeningen, de mooie soundtrack en het 
prachtige verhaal zorgen er samen voor dat jouw 
oogappel helemaal in het verhaal gezogen wordt.

Jeugdboekenmaand Youtubekanaal
http://bit.ly/jeugdboekenmaandyoutube
Je vindt er voorleesfilmpjes, tekentips, 
live-illustraties en zoveel meer!

 - 6,99 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - 0,99 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands



Rekenkoning Junior
Leer rekenen in de middeleeuwen 
en verander van boer in een ko-
ning. Deze app leert kinderen op 
verschillende manieren rekenen, 
bijvoorbeeld met hulp van ballen, 
vingers of poten van dieren. 

Tafelmonsters
In een woestijnlandschap komen mon-
sters op je af die antwoorden willen 
op hun vraag over een tafel. Een vi-
sueel mooie app om kinderen op een 
uitdagende manier de tafels te leren. 

Sommen oefenen met Lettertje
Een raket sleept sommen door de 
lucht, die binnen een bepaalde tijd 
moeten worden beantwoord. Gelukt? 
Dan verschijnt er een cadeautje. Aan 
het einde van het spel worden de 
goede en foute antwoorden weerge-
geven. 

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

rekenen en cijfers



Dierenzoeker
Zie je een dier in je huis of tuin en weet je 
niet wat het is? In de Dierenzoeker vind je de 
meest voorkomende dieren uit onze directe 
leefomgeving. Dieren uit de stadsnatuur, zoals 
vogels in het park, maar ook binnenshuis, zoals 
de spin in de badkamer. Beantwoord vragen 
over het door jou gevonden dier, bijvoorbeeld 
over de kleur, het leefgebied of het aantal 
poten, en kom erachter welk dier het is. Als je 
het dier gevonden hebt, kun je er meteen van 
alles over lezen. 

Puzzling Poetry
Een schuifspel voor gedichten waarin 
woorden zijn vervangen door visuali-
saties. Lukt het jou om er weer een 
gedicht van te maken? Puzzel en 
doorgrond de gedichten.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS (Puzzling Poetry Schatkist) en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

TWEEDE graad



Paint it Back
In deze app heeft een spook 
alle schilderijen uit een museum 
weggejaagd. Jij helpt de kunste-
naar om de schilderijen opnieuw 
te tekenen. Dit doe je door de 
juiste vierkante vakjes in het 
schilderij te kleuren. Langs de 
zijkant staat hoeveel vakjes er 
per rij of kolom gekleurd moeten 
worden. Het begint makkelijk, 
maar uiteindelijk moet je steeds 
meer rekenen en goed opletten 
dat je niet de verkeerde vakjes 
kleurt. De uitleg van het spel is 
in het Engels, maar met een bé-
tje hulp kunnen kinderen het snel 
spelen. 

Gynzy Kids
Een app waarop je kind heel wat 
taal-, reken- en WO-spelletjes kan 
spelen. 

 - gratis
 - iOS
 - Engels

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

Ook voo
r 

turnen
 is er 

een le
uke ap

p!



D of t?
Met deze app zie je snel en makke-
lijk hoe je Nederlandse werkwoorden 
schrijft. Je ziet de tegenwoordige tijd, 
verleden tijd en voltooide tijd van 
meer dan 500 veelgebruikte werk-
woorden.  - gratis

 - iOS
 - Engels

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

Ook voo
r 

turnen
 is er 

een le
uke ap

p!
De SAMapp is een digitale tool waar-
mee leerlingen via korte video-
fragmenten zelfstandig en op eigen 
niveau verschillende bewegings-
vaardigheden inoefenen. 

Achter het concept steekt een moderne 
visie op bewegingsopvoeding. 
De applicatie helpt leerkrachten om 
hedendaagse en  kwaliteitsvolle be-
wegingslessen uit te bouwen en geeft 
ruimte om leerlingen individueel te be-
geleiden en ondersteunen. 

De SAM-applicatie kan je gratis down-
loaden in de app- en de playstore. 

Veel plezier!

SAMapp



Peter en de Wolf
Met deze app van het Koninklijk 
Concertgebouworkest maken kinde-
ren kennis met klassieke muziek en 
leren ze over muziekinstrumenten. 
Ze gaan helemaal op in Sergej 
Prokofjevs bekende muzieksprookje 
dankzij een aantrekkelijke mix van 
muziek, verhaal en animaties. Met 
bijbehorende lesbrieven voor leer-
krachten.

Weer door Tinybop
Speel met regen, wind, wolken en 
zonneschijn en ontdek wat er ge-
beurt. Ook geschikt voor nieuwsgie-
rige kinderen die willen weten hoe 
tornado’s werken of wat de gevol-
gen zijn als de temperatuur hard 
stijgt of daalt. Door middel van ani-
maties worden alle weersomstandig-
heden op een begrijpelijke manier 
uitgelegd.

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands



DERDE graad
Help! Geld
Een kennisquiz over geld, sparen 
en lenen. Tussen de kennisrondes 
door zijn er persoonlijke vragen 
met de antwoorden van leeftijd-
genoten. Na dertig vragen weet 
je of je een geldgroentje of juist 
een poenprofessor bent. De quiz 
kan individueel of klassikaal ge-
speeld worden. Hoewel de inter-
actieve mogelijkheden binnen het 
spel beperkt zijn, is het wel een 
handig hulpmiddel om na te den-
ken en te praten over geld. 

Cleanopolis VR
Kapitein Clean heeft jouw hulp 
nodig. Jouw missie is om de stad 
Cleanopolis groener te maken. 
Een gevecht tegen de klimaat-
veranderingen en de vervuilende 
wolk boven de stad.

 - gratis
 - iOS
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS
 - Engels



Sites in VR
Zie de wereld alsof je er écht 
was. De app brengt je naar ver-
schillende plaatsen in de wereld. 
Je bezoekt bezienswaardigheden 
a.d.h.v. 360 panoramafoto’s.  

Unimersiv
Unimersiv is het grootste platform 
voor VR onderwijservaringen.
Je vindt hier VR ontdekkingsrei-
zen over dino’s, de hersenen, 
Stonehenge, anatomie, de Titanic, 
Rome, de Acropolis in Athene, ...
 
  

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels

 - 3,59 euro
 - Android
 - Engels

Benieuwd hoe alert jij online bent? Doe 
de test! Je krijgt direct uitleg en prakti-
sche tips om je skills te verbeteren. Als je 
alle vragen beantwoord hebt, zie je jouw 
eindscore. Je krijgt ook een lijst met aan-
dachtspunten om veiliger online te zijn.

Alert online!

 hhttps://www.alertonline.nl/cyberskillstest#/



 hhttps://www.alertonline.nl/cyberskillstest#/

Wat?
Hoe

vee
l?

Ho
ela

ng?

Hoe
vee

l € 
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Taalapp
Met de Taalapp krijg je een com-
pleet aanbod van Nederlandse 
woordenboeken, overzichtelijk in één 
app. De app bevat de volgende 
woordenboeken: vertaalwoorden-
boek (NL, DE, FR, EN, ES), puzzel-
woordenboek, cryptogrammenwoor-
denboek, Nederlandse Encyclopedie, 
woordenboek Nederlands, dialecten-
woordenboek, rijmwoordenboek,
spreekwoorden en gezegden, syno-
niemen (NL, DE, FR, EN, ES),
werkwoorden vervoegen (NL, DE, FR, 
EN, ES).

Innovative Language 101
Hier vind je audio- en video-
lessen, het woord van de dag, 
flashcards om woordenschat te 
studeren en luisterboeken. Je 
kan kiezen uit 34 talen: Engels, 
Frans, Duits, Italiaans, Japans, 
Russisch, Spaans, Portugees, 
Pools, Roemeens ... 

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels



AR Ruler
Met AR Ruler kun je door middel 
van augmented reality allerlei ruimtes 
meten door de camera er simpelweg 
op te richten. Een digitaal meetlint!

Madmagz
Madmagz is een tool waarmee je online magazines 
kan maken. Zo kan je de verwerkte leerstof mooi 
vormgeven. Dankzij de sjablonen is het heel een-
voudig om je tijdschrift in no-time in te vullen. In 
het sjabloon kan je je eigen tekst en foto’s invoe-
gen. Het magazine kan je vervolgens online delen.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Engels

 - website: https://madmagz.com/
 - Engels

wattpad.com
Wattpad is ‘s werelds populairste 
plaftorm voor verhalen. De web-
site verbindt een wereldwijde 
community van 80 miljoen lezers 
en schrijvers via de verhalen die 
ze lezen en schrijven.

 hWiens boeken 
verschijnen later 
in de bibliotheek?

 
 hHier kan je alvast 
oefenen!



Squla
Een bordspel waaraan elke 
speler kan deelnemen op zijn 
eigen niveau. Met vragen over 
taal, spelling, rekenen, geschie-
denis of aardrijkskunde. Het 
spel is mooi vormgegeven en 
de speluitleg is helder. 

Huzzaz
Met deze website kan je zelf videocollecties 
samenstellen over een zelfgekozen thema (en 
afspelen zonder reclame!). Deze collecties zijn 
gemakkelijk te delen met je eigen publiek.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis
 - Nederlands
 - https://huzzaz.com/



Taaldrop
Met Taaldrop kun je je kennis van het Neder-
lands op een speelse manier testen en ver-
diepen. Ga de uitdaging aan en ontvang elke 
werkdag een Taaldrop in je mailbox. Zoek de 
fout in de zin en je krijgt meteen het antwoord 
te zien, samen met een woordje uitleg.

Words and birds
Op een laagdrempelige manier En-
gels leren, thuis of in de klas. Dit is 
een lesprogramma met 20.000 oefe-
ningen, ontwikkeld door taalexperts.
Dictee, woordenschat en spelling en 
dat allesis vrolijk vormgegeven met 
vogeltjes die van het ene nestje 
naar het andere vliegen.

 - gratis
 - Nederlands
 - http://www.taaldrop.be/

 - https://www.wordsandbirds.nl/



Wrts
Voor het leren van woordjes en 
ander stampwerk is Wrts een handig 
programma. Je kunt kiezen hoe je 
wordt overhoord, bijvoorbeeld En-
gels-Nederlands of andersom, met 
tekst op het scherm of als dictee. 

Het menselijk lichaam
Precies zien wat er gebeurt in je li-
chaam als je eet, beweegt, kijkt, pijn 
hebt; dat kan met deze app. Je ziet 
een menselijk lichaam en als je op 
een lichaamsdeel klikt, kun je weer 
inzoomen op verschillende onderde-
len en zien wat ermee gebeurt als 
het aan het werk is. Maar je kunt 
ook de spieren onderzoeken of al-
leen het skelet bekijken. Een app 
met heel veel lagen en kleine grap-
jes. Er zijn geen niveaus, er is geen 
uitleg, maar nieuwsgierigheid wordt 
beloond.

 - gratis
 - iOS en Android
 - Nederlands

 - gratis proef - 4,49 euro
 - iOS en Android
 - Nederlands



veel plezier!


