
Welke apps mag je niet missen in dit nieuwe schooljaar? Wij hebben de 
leukste, handigste, slimste én meest leerzame apps alvast voor je opge-
zocht. Of je nou net leert lezen, huiswerk moet plannen, woordjes stampt, 
opdrachten deelt of een scriptie schrijft: deze apps helpen je écht een stap 
verder op school.

Afspraken maken 
De meeste kinderen zijn al behoorlijk 
zelfstandig in het gebruik van apps 
en internet. Maak samen duidelijke 
afspraken om het beste eruit te halen. 
Bijvoorbeeld deze:
•  Download of koop nooit zomaar apps. 

Overleg eerst met je ouders.
•  Wees voorzichtig met het geven van 

persoonlijke gegevens.
•  Maak afspraken met je ouders over de 

tijd die je per dag met je tablet, mo-
biel of computer mag doorbrengen.

•  Neem ieder uur minstens tien minuten 
pauze. 

•  Maak accounts voor sociale media 
altijd aan met een van je ouders.

•  Klik niet zomaar overal op, je kunt in 
apps makkelijk ongewild aankopen 
doen.

•  Als je je vervelend voelt door iets wat 
je hebt gezien, vertel het dan aan 
iemand die je vertrouwt. 

De beste 25 school-apps voor

school!
Weer naar

 Voortgezet onderwijs - 
          Baas over je beeldscherm
Het gebruik van smartphones en sociale media kan tieners 
zó afleiden dat hun schoolwerk eronder gaat lijden. Uit 
onderzoek blijkt dat regels stellen niet werkt en ver-
bieden al helemaal niet. Maar wat dan wel? Verstandig 
beeldschermgebruik begint met bewustwording. Ga dus 
het gesprek met je puber aan:
•  Hoe belangrijk is je smartphone voor je? En sociale 

media? Wanneer kun je wel/niet zonder? Wat zou je een 
klasgenoot adviseren die moeilijk zonder kan? 

•  Je wilt overgaan zonder onvoldoendes. Hoe ga je er voor 
zorgen dat je dat doel haalt? Wat zijn je valkuilen en hoe 
ga je voorkomen dat je erin valt? Wie of wat heb je nodig 
om je daarbij te helpen?’

•  Wat is beter: Eerst je huiswerk doen 
en dan jezelf belonen met iets leuks, 
of eerst iets leuks doen ter ontspan-
ning en dan je huiswerk doen?

Meer tips in ‘Focus! - Over  
sociale media als de grote afleider’ door 
Justine Pardoen. Uitgeverij SWP, 2012.  
Prijs € 14,90

hun of hen? 

–d of –
dt?

? !

basis- en voortgezet onderwijs



2 Magister Meta
Verplichte kost voor elke scholier 

die met Magister werkt – én hun ouders. 
Roosters, huiswerk, cijfers, aan- en afwezig-
heid: alles staat in Meta. De app is zonder 
franje of extraatjes, maar de koppeling aan 
het door scholen veel gebruikte Magister 
maakt ‘m onmisbaar.

3 Wunderlist 
Lijstjes maken, maar dan voor pro’s. 

Maak notities of opmerkingen bij je To 
do-lijstje en zorg dat je een herinnering 
via de mail krijgt. Lijstjes kun je delen met 
anderen. Als je taak is volbracht kun je er 
letterlijk een dikke streep doorheen zetten.

 

Voor: groep 7-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Wunderlist synchroniseert 
je lijstjes direct tussen je verschillende 
apparaten (smartphone, tablet), ongeacht 
besturingssysteem en locatie.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android
 

4 HuisWerk
Overzichtelijke app van Nederlandse 

makelij, waarin je je rooster en huiswerk 
kunt opslaan. Handig hulpmiddel voor het 
plannen van je schoolweek, met veel moge-
lijkheden voor het aanpassen van je rooster 
aan schoolactiviteiten, toetsweek enz. Let 
op: alleen voor Android!

Voor: voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Om de app goed te kun-
nen gebruiken moeten eenmalig alle vak- en 
roostergegevens worden ingevoerd. 
Beschikbaar voor: Android

1 Evernote
Onmisbaar voor wie orde wil 

scheppen in z’n schoolwerk. Handig 
om documenten en aantekeningen 
(ook audio!) te delen, te synchroni-
seren en overzichtelijk te bewaren. 
Maak foto’s van schoolbord of boek 
en ga daar thuis mee aan de slag.

 

Voor: groep 7-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis  
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Evernote is een superapp, 
maar het vergt wel even wat inwerktijd. 
Probeer ook eens Evernote Peek, een 
overhoor-jezelf-tool voor op de iPad.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

5 mijnSchool
Deze app kun je gebruiken 

als agenda op je iPhone. De app 
maakt je rooster en schoolver-
plichtingen in één klap overzichte-
lijk en dat is handig bij het plannen 
van de schoolweek. MijnSchool 
is gemaakt voor het Nederlandse 
schoolsysteem.

Voor: voortgezet onderwijs
Prijs: € 0,89
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Mogelijkheid om 
herinneringen in te stellen voor 
bijvoorbeeld een werkstuk of een 
proefwerk.
Beschikbaar voor: iOs

Plannen, Presenteren en organiseren

To do!
1. bieb
2. indeling 
werkstuk

Voor: voortgezet onderwijs
Prijs: gratis  
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Welke functies je in Meta 
kunt gebruiken, hangt af van je school. 
Iedere school bepaalt zelf welke functiona-
liteit in Magister Meta is vrijgegeven. 
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android



8 Dropbox
Je kunt een heel kantoor met je mee-

nemen met Dropbox! Bestanden (foto’s, 
documenten, video) kun je ‘in de cloud’ 
bekijken op je smartphone, tablet of pc. 
Favorieten kun je ook snel offline bekijken 
– je spiekbriefje voor Frans, bijvoorbeeld.  

Voor: groep 6-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis (voor max. 2 GB opslag)
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Je kunt je Dropbox-
bestanden delen met anderen.  
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

7 Skitch
Wil je een opmerking maken in een 

foto of een tekst? Dan is Skitch je vriend! 
Van de makers van Evernote. Ook handig 
als je ter plekke een foto maakt van iets 
dat je echt niet wilt vergeten. Die handige 
natuurkundeformule op het digibord, of 
dat ezelsbruggetje bij Duits. 

Voor: groep 6-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Handig in combinatie met 
Evernote: documenten of foto’s van com-
mentaar voorzien en delen maar!
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android
 

6 Symbaloo
Al je favoriete websites binnen hand-

bereik? Met Symbaloo maak je een soort 
persoonlijke startpagina. Je kunt sites op 
thema indelen en zo het overzicht bewaren. 
Handig als je informatie zoekt voor school, 
maar ook voor bijvoorbeeld het volgen van 
nieuwssites.  

Voor: groep 6-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis 
Genre: plannen & organiseren
Bijzonderheden: Vanuit Symbaloo kun je 
ook eenvoudig links naar websites delen.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android
 

Die zoek ik oP!

9Muiswerk woordenboek
Deze app is speciaal voor het onderwijs 

gemaakt en levert een praktisch woorden-
boek met  40.000 veelgebruikte Neder-
landse woorden. Overzichtelijk en erg 
gemakkelijk in gebruik. Leuke extraatjes  
zijn, naast de betekenis en uitspraak van 
een woord, de synoniemen, tegenstellin-
gen, voorbeelden en plaatjes.  

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: Voor wie niet genoeg 
heeft aan deze woordenschat is er ook een 
uitgebreidere, betaalde Pro-versie.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

10 EnToen Nu
De leukste manier om de canon 

van de Nederlandse geschiedenis te 
ontdekken! Bekijk foto’s en filmpjes, links 
naar websites en maak opdrachten met je 
klasgenoten. Met tijdslijnen en interac-
tieve vensters, die naadloos passen in het 
geschiedenisonderwijs op de basisschool.

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: € 3,59
Genre: naslagwerken 
Bijzonderheden: De canon van Nederland 
maakt deel uit van de kerndoelen van het 
basisonderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs.
Beschikbaar voor: iPad

je suis 
tu es 
il; elle est 
nous
sommes 



13 SchoolTV Beeldbank
Blijft een topper, deze mooie col-

lectie filmpjes van de NTR. Zo’n 4000 clips 
over van alles en nog wat, van aardrijks-
kunde en natuur tot kunst en techniek. De 
filmpjes zijn o.a. afkomstig uit Het Klokhuis 
en op schoolfase (po, vo etc.) ingedeeld. 

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: Filmpjes kunnen als  
favoriet worden aangemerkt of gedeeld.   
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android 

14Onze Taal
Was het nou –d of –dt, waar moet 

dat aanhalingsteken en is het hun of hen? 
Het Genootschap Onze Taal geeft waar-
devolle taaladviezen en da’s maar wat fijn 
voor alle taaltwijfelaars onder ons. Nuttige 
app met extra informatie en taalnieuws.

Voor: groep 6-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: De app geeft duidelijke 
uitleg over waarom een woord op een be-
paalde manier wordt gespeld of gebruikt. 
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

15Wikipanion
Je kunt snel en makkelijk grasdui-

nen door Wikipedia met deze app. Handig 
voor werkstuk of spreekbeurt. Natuurlijk 
wel altijd blijven opletten met informatie 
op Wikipedia – iedereen kan de digitale 
encyclopedie aanvullen. Oók mensen die 
het niet zo nauw nemen met de feiten.

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: Door de Appstore gekeurd 
voor 9+ vanwege het voorkomen van ‘milde 
volwassen/suggestieve thema’s’ in Wiki-
pedia.
Beschikbaar voor: iPad 

12 iBooks
Miljoenen boeken, óók Neder-

landstalig en met een beetje geluk nog 
gratis ook. Er zijn klassiekers (Multatuli, 
Couperus) te vinden, maar ook nieuwe 
uitgaven en jeugdboeken. In de Bibliotheek 
kun je je eigen selectie van gedownloade 
boeken opslaan.

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: De tegenhanger voor 
Android is Google Play Books.
Beschikbaar voor: iOs

11 Dictionary.com
Populair Engels woordenboek in 

digitaal zakformaat. Met leuke extraatjes 
als Word of the day en woorden rond een 
thema, maar helaas ook ongevraagde in-
app aankopen en reclame. Wie dat negeert 
heeft met deze app een enorme Engelse 
woordenschat voorhanden. 

Voor: groep 7-8, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis (reclamevrije versie tegen  
betaling)
Genre: naslagwerken
Bijzonderheden: Je kunt letterlijk elk woord 
ook beluisteren – handig om je uitspraak te 
oefenen!
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android
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17  Pelle puzzelt
Leuk spel met 18 woordzoekers, 

die zijn bedacht voor en door kinderen met 
dyslexie. Overigens is de app ook voor kin-
deren zonder dyslexie een leuke manier met 
taal bezig te zijn. Het spel lost dyslexie niet 
op, maar helpt kinderen hun vaardigheden 
te verbeteren.  

Voor: basisschool
Prijs: gratis 
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: Initiatief van Onderwijs-
zorg Nederland. 
Beschikbaar voor: tablets

18ADHD Hulp
Door de fabrikant van ADHD-pil 

Concerta ontwikkeld voor ADHD-ers van 
12 jaar en ouder. Organiseer je dagelijks 
leven door taken aan te maken en deze in 
te delen in verschillende categorieën. Je 
kunt spraakberichten, foto’s en reminders 
toevoegen en naar een vooraf vastgesteld 
doel toe werken.

Voor: voortgezet 
onderwijs
Prijs: gratis
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: De app is ontwikkeld  
door de fabrikant van Concerta.
Beschikbaar voor: iOs

19 Drillster
De app is onderdeel van 

de Drillster-leermethode volgens 
het Leitner-systeem, in het on-
derwijs bekend van de ‘flitskaar-
ten’. Via een programma op de pc 
weet Drillster welke stof je moet 
beheersen en stelt daar vragen 
over. Handig voor moeilijke 
leerders! Voorwaarde is wel dat 

leerstof als ‘Drill’ wordt aangebo-
den in de Drill store.
Voor: voortgezet onderwijs
Prijs: gratis
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: In de Drill 
Store kun je leerstof delen met 
anderen.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, 
Android

16 Time timer 
Voor sommige kinderen is een 

timer een goed hulpmiddel om aan het 
schoolwerk te gaan – èn te blijven. Op de 
timer is precies te zien hoe lang je nog hebt 
voor je taak af moet zijn. Voordeel: je hoeft 
nog niet te kunnen klokkijken. 

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: € 2,69
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: Time timer wordt op  
scholen veel gebruikt.
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

extra steuntje in De rug

woordjes 
leren 
engels

20   Duolingo
Een nieuwe taal leren is extra leuk 

met deze gratis oefen-app, die ook voor 
kinderen uitstekend te bedienen is. Mocht 
je per ongeluk je dagelijkse portie vertaal-
oefeningen vergeten zijn, dan herinnert uil 
Duo je eraan. 

Voor: basisschool, voortgezet onderwijs
Prijs: gratis 
Genre: spelen en leren
Bijzonderheden:  Vanuit het Nederlands 
kun je alleen Engels leren. 
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android
 

sPelen en leren tegelijk



23  Jop gaat naar school
Bereid de allerjongsten voor op 

hun eerste schooldag met deze app. De app 
maakt kinderen spelenderwijs vertrouwd 
met het ritme en de structuur van een dag 
op school. Aanrader voor kinderen die voor 
het eerst naar groep 1 gaan.

Voor: groep 1-2
Prijs:  € 2,69  
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: Een andere Jop-app, Jop 
gaat slapen, won de Media Ukkie Award 
2012. 
Beschikbaar voor: tablets, iOs, Android

22The Elements –  
A visual exploration

Prachtige scheikunde-app die ondanks de 
prijs echt de moeite waard is – óók als je 
helemaal niet van scheikunde houdt. Alle 
ins en outs over de scheikundige elementen, 
visueel gemaakt en zó beschreven dat ze 
bijna tot leven komen.

25  Kenny
Voor kinderen in 

groep 1,  2 en 3. Speel samen 
met Kenny leuke spelletjes en 
maak spelenderwijs kennis met 
schrijfbewegingen, logische 
reeksen, associëren van catego-
rieën en ruimtelijke oriëntatie. 
Help Kenny om naar de koe-
koeksklok te vliegen.

Voor: groep 1-3
Prijs: gratis
Genre: spelen en leren
Bijzonderheden:  Geen in-app 
aankopen  
of reclame. Genomineerd voor 
de Media Ukkie Award 2013. 
Beschikbaar voor: tablets, iOs, 
Android

21 Duck Quiz
Disney en weekblad Donald Duck 

bedachten ‘Duckwise’, een concept waarin 
educatie en fun samengaan. Spelenderwijs 
leren dus, waarbij goed wordt gekeken naar 
de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor kinderen in de 21e eeuw.  Aanrader 
voor groot en klein.

Voor: basisschool
Prijs: € 3,59
Genre: spelen en leren 
Bijzonderheden: Spelen kan met max. 4 
spelers. Bepaal zelf je speelsterkte: slim of 
superslim. 
Beschikbaar voor: iPad

Voor: voortgezet onderwijs
Prijs: € 12,99
Genre: spelen en leren
Bijzonderheden: Gebaseerd op de interna-
tionale bestseller ‘The Elements’ van The-
odore Gray, columnist bij Popular Science 
Magazine. 
Beschikbaar voor: iOs

24Sprookjesachtige  
fantasiewereld

Train concentratie en geheugen! In de app 
is een drukke omgeving gecreëerd, waarin 
een kind zijn aandacht op een bepaald punt 
moet richten. Zo kunnen jonge kinderen 
leren om niet afgeleid te worden. 

Voor: basisschool
Prijs: € 1,79  
Genre: hulpmiddelen
Bijzonderheden: Geschikt voor jonge  
kinderen met concentratieproblemen  
van ca. 4-8 jaar.
Beschikbaar voor: iPad

Voor De jongste scholiertjes


