Apps voor tablets en smartphones
De tablets en smartphones zijn in opmars. Deze hebben een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld
het lage gewicht, lange batterijduur (tablets) en draadloze verbindingen. Momenteel zijn er voor de
ipad en iphone de meeste zgn. apps (kleine programma’s) beschikbaar. Android- of Windowstablets en –telefoons halen deze achterstand geleidelijk in. Het is belangrijk om regelmatig de appwinkels te bezoeken om na te gaan of er nieuwe apps zijn. Een voordeel van apps is dat de
kostprijs meestal behoorlijk meevalt. Voor een zo recent mogelijk overzicht verwijzen we naar
www.tabletportaal.nl
De ipad wordt standaard geleverd met een schermlezer, VoiceOver. Hiermee kun je teksten laten
voorlezen in enkele meegeleverde programma’s. zoals de webbrowser (Safari), het e-mailprogramma (Mail) en het e-bookprogramma (ibooks). Er zijn slechts zeer weinig voorleesfuncties
(oplichten van tekst, voorleessnelheid, vreemde talen, hoeveelheid tekst) instelbaar. Jammer
genoeg kun je de computerstem niet in alle apps gebruiken. Als je ervoor kiest om de voice-over in
te schakelen, houd er dan rekening mee dat de bediening van de ipad wijzigt.
Het aanzetten van de VoiceOver: Instellingen- toegankelijkheid- spreek uit- kies voor ‘spreek uit
teksten’.
AppWriter NL, de eerste compenserende dyslexiesoftware voor iPad:
AppWriter NL is speciaal ontwikkeld om mensen met lees- en/of schrijfproblemen in staat te stellen
zelfstandig teksten te lezen en zoveel mogelijk foutloos te schrijven. Het is een gebruiksvriendelijke
en betaalbare tool voor gebruik op school, tijdens het werk, onderweg of thuis.
Teksten en PDF's kunnen worden voorgelezen, speciale woordvoorspellers maken beter spellen
mogelijk. Voor meer leesgemak is het Lettertype Dyslexie standaard ingebouwd en met de OCRfunctie kunnen de zelfgemaakte foto's van documenten worden voorgelezen in het Nederlands,
Engels, Frans en Duits. Er is geen WiFi of 3G nodig om met AppWriter NL te werken.

Android-apps voor dyslectische leerlingen
Lezen en schrijven
Lezen
Juf Jannie – letters leren lezen (1,59) – beginnende lezers
Juf Jannie – leren lezen (3,79) – beginnende lezers
Leren Lezen – beginnende lezers (gratis)
Ik leer lezen (gratis) – beginnende lezers
Lezen en schrijven 1 – Letters lezen (0,99) – beginnende lezers
Lezen en schrijven 2 – Letters leggen (0,99) – beginnende lezers
Haan, kip en hoen Prentenboek (gratis) – beginnende lezers
Flitswoorden– leren lezen (gratis) – alle lezers
Woordzapp (gratis) – alle lezers

Spelling
Lezen en schrijven 1 – Letters lezen (0,99) – beginnende lezers en spellers
Lezen en schrijven 2 – Letters leggen (0,99) – beginnende lezers en spellers
Super Spelling NL (gratis)(betaald) - onderbouw
Tik tegel open en gesloten (gratis) – onderbouw
Spelling in beeld (gratis/2,99) – basisschool
Woordenzoeker (gratis) – alle leeftijden
Classic Words (gratis) – alle leeftijden
Onze taal (gratis) – alle leeftijden
Nederlandse werkwoorden (gratis) – bovenbouw en hoger
Ei-IJ Spelling Nederlands (gratis) – alle leeftijden
WRTS (gratis) – alle leeftijden
Mobile WRTS (gratis) – alle leeftijden
WRTS Mobile (gratis) – alle leeftijden
Beter spellen (1,59) – bovenbouw en hoger

Automatiseren (andere taken)
Tafels leren
Zwijssen tafeltrainer (gratis/2,69) – basisschool
Reken Tafels Spel (gratis/1,00) – basisschool
Tafels (gratis) – basisschool
Tafels (gratis) – basisschool
Tafelsom (gratis) – basisschool
Tafel van vermenigvuldigingen (gratis) – basisschool
Tafels oefenen Wolkensommen HD (0,69) – basisschool
Vermenigvuldigen (gratis) – basisschool
Multiplication table (gratis) – basisschool
Topografie leren
Topo Nederland HD (1,49) – middenbouw en hoger
Topo Europa HD (1,49) – bovenbouw en hoger
Topotoets Nederland (gratis) – middenbouw en hoger
GoTopo (gratis/1,49) – middenbouw en hoger
Mental Math. (multiplication table) (gratis) – middenbouw en hoger
Kloklezen
Leer klokkijken – NL (gratis/1,99) - middenbouw
Klokkijken (gratis) – middenbouw
Klokkijken kinderen (gratis) – middenbouw
Hoofdrekenen
Zie ook tafels leren
Mental Math. (addition and subtraction) (gratis) – onderbouw
Ab Math – game for kids (gratis/0,99) – onderbouw
Hoofdrekenen training (gratis) – onderbouw
Hoofdrekenen training 2 (gratis) - middenbouw
1+1 Rekenen voor kinderen (gratis) – onderbouw
Rekenen voor kinderen (gratis)
Flitssommen – leer hoofdrekenen (gratis)
Leren rekenen voor groep 3 (4..5..6..) (gratis)
Beter rekenen (1,59) – bovenbouw en hoger
Hoofdrekenen Puzzels (0,51)

Compenseren en dispenseren
Daisyspelers
Darwin Reader (gratis/10,95)
Go Read (gratis)
Daisylezer (gratis)
PDF Readers
ezPDF Reader (gratis/3,20)
PDF to Speech (2,49)
Tekst naar spraak
ClaroSpeak
Spraak naar tekst
Voice Speech
ListNote Stem Kladblok

Apple-apps voor dyslectische leerlingen
Lezen en schrijven
Lezen
Juf Jannie – letters leren lezen (1,79) – beginnende lezers
Juf Jannie – leren lezen voor groep 3 (3,59) – beginnende lezers
Leren lezen Buba (2,69)- beginnende lezers
Leer Lezen – beginnende lezers (gratis)
Ik leer lezen (gratis) – beginnende lezers
Ik leer lezen (3,59) – beginnende lezers
Maan – roos – vis (gratis) – beginnende lezers
Lezen en schrijven 1 – Letters lezen (1,79) – beginnende lezers
Woorden leren (2,69) - alle lezers
Letter flitsen (0,89)- beginnende lezers
Woordjes lezen (gratis)- alle lezers
Woordflitser (gratis)- alle leeftijden
Spelling
Squla (gratis/ 2,39)- van jong tot oud
Loco quiz (2,39)- basisschool
Maan – roos – vis Letterleggen (3,99) – beginnende lezers en spellers
Lezen en schrijven 1 – Letters lezen (0,99) – beginnende lezers en spellers
Lezen en schrijven 2 – Letters leggen (0,99) – beginnende lezers en spellers
Super Spelling NL (lite gratis)(betaald) – onderbouw/ middenbouw
Linguiz NL (0,89)- alle leeftijden basisonderwijs
Dees en Tees, leer foutloos spellen (gratis)- basisschool
Spellingspel (2,69)- onderbouw
Woorden voor kids (0,89)- onderbouw, middenbouw
Verborgen woord (gratis)- basisschool
Dyslexie (gratis)- basisschool
Ik leer schrijven (gratis)- onderbouw
Citotrainer (gratis en betaald)- basisschool
Woordvlucht (gratis)- basisschool
Taalklas.nl (gratis)- basisschool
Spelling in beeld (gratis/2,99) – basisschool
Woordenzoeker (gratis) – alle leeftijden
Onze taal (gratis) – alle leeftijden
Nederlandse werkwoorden (gratis) – bovenbouw en hoger

WRTS (gratis) – alle leeftijden
Mobile WRTS (gratis) – alle leeftijden
WRTSMobile (gratis) – alle leeftijden
Beter spellen (1,59) – bovenbouw en hoger
Woordjacht (gratis)- alle leeftijden
Automatiseren (andere taken)
Tafels leren
Zwijssen tafeltrainer (gratis/2,69) – basisschool
Mental Math. (multiplication table) (gratis) – middenbouw en hoger
Tafels oefenen (gratis)- basisschool
Super Kruis Tafels (0,89)- basisschool
Tafeltrainer (gratis)- basisschool
Tafel trainer junior (gratis)- basisschool
Tafelmonsters (gratis)- basisschool
4X3 (2,69)- basisschool
Topografie leren
Topo Nederland HD (1,49) – middenbouw en hoger
Topo Europa HD (1,49) – bovenbouw en hoger
Topokluis (gratis)- middenbouw en hoger
Topoquiz (gratis)- middenbouw en hoger
ILoveHolland (gratis)- middenbouw en hoger
Topotoets Nederland (gratis) – middenbouw en hoger
GoTopo (gratis/1,49) – middenbouw en hoger
Kloklezen
Leer klokkijken – NL (gratis/0,89) – middenbouw
Kids Clocks, kinderen leren klokkijken (2,69)- middenbouw
Klokkijken (gratis) – middenbouw
Jungle tijd (0,89)- middenbouw
Didakto klokkijken (1,79)- middenbouw
Moji kloktrainer (gratis)- middenbouw
Hoofdrekenen
Zie ook tafels leren
Mental Math. (addition and subtraction) (gratis) – onderbouw
Cito trainer (2,69)- middenbouw en bovenbouw
Wolkensommen (0,89)- middenbouw en bovenbouw
Kids Calculate Basis Rekenen (2,69)- middenbouw en bovenbouw
Oefenen met rekenen (gratis)- middenbouw en bovenbouw
Splitsen (gratis)- middenbouw en bovenbouw
Kidz ’n Cash (gratis)- middenbouw en bovenbouw
Hoofdrekenen (0,89)- middenbouw en bovenbouw
Sommentrainer voor groep 3 en 4 (0,89)- middenbouw
Pjotr (0,89)- middenbouw en bovenbouw
Geldrekenen (2,39)- middenbouw en bovenbouw
Rekenvlucht (0,89)- middenbouw en bovenbouw
Breuekenstroken (0,89)-bovenbouw
Cifrix (gratis)- middenbouw en bovenbouw
RekenrennerHD (gratis)- middenbouw en bovenbouw

Compenseren en dispenseren
Daisyspelers
Darwin Reader (gratis/10,95)
Go Read (gratis)
Daisylezer (gratis)
PDF Readers
ezPDF Reader (gratis/3,20)
PDF to Speech (2,49)
Tekst naar spraak
ClaroSpeak
Spraak naar tekst
Voice Speech
ListNote Stem Kladblok
App writer

