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Een hele reeks van handige, bruikbare, 
maakbare en 'haalbare' toepassingen 
waarmee je als leerkracht zelf oefenmateriaal 
voor je leerlingen kan maken!
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Beantwoord de 
vragen in stijgende 
moeilijkheidsgraad.

Markeer de 
zelfstandige 
naamwoorden in de 
tekst.

Welke 
eigenschappen 
horen WEL bij het 
parallellogram?

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP
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Welke bewering is 
waar?
Wat is de juiste 
oplossing bij deze 
rekenopgave?

Zoek de woorden 
van Unité 6 in dit 
rooster.

Welke gebouwen uit 
de schoolomgeving 
zijn op de kaart 
aangeduid?

Sorteer volgende 
begrippen onder 
"vogels", 
"zoogdieren", 
"reptielen" en 
insecten.

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP
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Zoek de beide delen 
van het 
spreekwoord.

Afval sorteren: weet 
jij hoe het moet?

Een broodje 
bakken: plaats de 
woordkaarten (doe-
woorden) op de 
juiste afbeelding.

Benoem volgende 
groenten.

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP
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Sorteer volgende 
producten: 
grondstof, 
halffabrikaat , 
eindproduct. 

Ken je het 
speelgoed van oma 
en opa?

Plaats volgende 
kommagetallen op 
de juiste plaats.

Hoe ga je tewerk? 
Plaats de stappen 
om tot een 
oplossing te komen 
in juiste volgorde.

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP
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Een galgje rond ou 
en au-woorden, of ei 
en ij, of verdubbelde 
medeklinker na een 
korte klinker...

Een invuloefening 
maken over 
woorden met aai, 
ooi, oei, ...

Sleutelbegrippen uit 
een thema ... , 
omschrijving erbij..., 
en klaar is het 
kruiswoordraadsel.
Kruiswoordraadsel 
"maanden van het 
jaar" met als 
omschrijving: tussen 
mei en juli.

Koppeling 
afbeelding - getypt 
woord.
Benoem de 
elementen van het 
weer (woord bij de 
afbeelding typen).

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP

ToepassingsTIP
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Brutto en tarra zijn 
gekend, vul netto in.

Inkoopprijs en winst 
zijn gegeven. Vul de 
verkoopprijs in.

LearningApps.org biedt de leerkracht de mogelijkheid om zelf oefeningen te creëren bij de leerstof.
Het feit dat je deze oefeningen online maakt en bewaart, en deze opdrachten automatisch van een 
uniek webadres (url) worden voorzien, geeft een grote inzetbaarheid.

- als directe link in een symbaloo of Yurls.
- qr-code voor gebruik in contractwerk en gebruik van tablet (scannen om naar de opdracht te gaan)
- door het noteren van de url in hun agenda kunnen ze thuis de oefening (nog eens) maken.

Ongeduldig om zelf aan de 
slag te gaan met één van 
deze toepassingen?

http://learningapps.org

M e e r u i t l e g o v e r d e z e 
toepassingen vind je terug in de 
h a n d l e i d i n g e n d i e j e k a n 
downloaden op www.klaswerk.be 
in het menu "Good Practice" 
onder "online toepassingen"

ToepassingsTIP



Groepeeroefeningen... een 
tof en bruikbaar idee!
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Rond een veld (puzzel-uitzicht) staan een aantal (maximaal 6) begrippen. De puzzelstukjes in 
het veld behoren tot één van die begrippen. Je klikt een begrip aan en daarna de puzzelstukjes 
die bij dat begrip horen. Zo werk je alle stukjes weg en komt er een (zelf te kiezen) afbeelding 
tevoorschijn.

Wat is het principe?

Lucien Hermans 05/2015

Deze oefening maken duurde iets meer dan 3 minuten... 

Benieuwd hoe je dit maakt ... 
volgende pagina ...
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Aan de slag!

Deze drie 
items komen 
terug bij bijna 
alle soorten 
oefeningen op 
LearningApps.
org

De "begrippen" 
die je bij elke 
groep ingeeft 
bepalen het 
aantal 
puzzelstukjes.

Puzzelgrootte: kies bij deze instelling bvb voor 4 (breedte) x 3 
(naar beneden) indien je 12 begrippen hebt toegevoegd..
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Zeker de nieuwe oefening opslaan in 
je persoonlijke "appStore" 👍

Nog een foutje ontdekt of iets toevoegen?

Kopieer het webadres en plaats het in een Symbaloo of op je Yurls-pagina. De leerlingen 
kunnen aan de slag.

Aanpassen, delen, ... 
wissen, het kan allemaal 

nog achteraf.

Bij "Mijn Apps" kan je mappen 
aanmaken om al je oefeningen 
netjes te bewaren in een 
overzichtelijke structuur!



Invuloefeningen
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Het principe

Een ontbrekend woord of getal invullen: zo ziet er een traditionele invuloefening er uit.
Mag het een beetje meer zijn?
De invuloefening die we zo dadelijk voorstellen heeft nog een extra optie: de leerlingen kunnen het in te 
vullen element uitkiezen uit een lijstje dat neerklapt.

Met een beetje creativiteit creëer je hiermee nieuwe 
mogelijkheden: de leerling moet een keuze maken of de 
uitspraak waar of niet waar is (dus niet invullen maar 
kiezen...), of aangeven welk soort woord het is dat er juist 
voor staat, of ...

Praktijktips
Invuloefeningen zijn veelzijdig inzetbaar:
- een bewerking
- een rekenvraagstuk
- welk woord past
- WO: vul het juiste begrip in

Je kan een oefening laten voorafgaan door een 
geluidsfragment (zelf ingesproken (leerling?) verhaaltje. 
Welk personage was er eerst in het verhaal: duid die aan 
met 1... Wie daarna: kies dan 2, ...

Een praktijkvoorbeeld zie je op de volgende bladzijden...
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De gekende linken om de oefening beschikbaar te stellen op een Symbaloo, Yurls of website.
Leuk: een qr-tocht door de klas of school (wifi) met tablet of smartphone...
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Handig: creëer soortgelijke app!

Wil je eenzelfde oefening maken, enkel met andere zinnen? Gebruik dan deze 
knop. Je start een nieuw ontwerp; een volledige kopie van de oefening. Je hoeft 
enkel de inhoud een beetje aan te passen, opslaan in jouw AppStore en klaar!

Zorg voor orde en systematiek in je 
AppStore! 
Maak mappen aan zodat alles een 
juist plaatsje heeft!
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Zelf (online) toepassingen 
maken bij de leerstof.
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Wat is het?

Hoe werkt het?

Hoe gebruiken?

LearningApps.org is een website (gratis account aanmaken) waarop je meer dan 25 soorten 
van toepassingen bij de leerstof kan maken en bewaren die door de leerlingen online worden 
'gespeeld'.

Na het aanmaken van een account kan je aan de slag. Je kiest een soort opdracht, vult de 
nodige velden in. Aan het einde wordt je toepassing samengesteld en bewaar je ze in je 
persoonlijke "app store" of opslagplaats.

Om deze zelfgemaakte toepassingen beschikbaar te stellen heb je verschillende 
mogelijkheden:

- Weblink of URL: gebruik je Symbaloo, Yurls of beheer je een eigen klaswebsite of 
klasblog? Maak een link naar je toepassing beschikbaar.
- Volledige afbeelding koppeling: gebruik deze link om de toepassing in "volledig 
scherm-modus" uit te voeren.
- Embed: deze wijze van beschikbaar stellen is enkel voor websitebeheerders. Het 
invoegen van dit stukje "code" in een webpagina toont de oefening.
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Een eenvoudig voorbeeld: galgje over 'de dagen van de week'

Kies 'EN" als toetsenbord.
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Gebruik deze knop om je toepassing in je 
persoonlijke 'opslagplaats' te bewaren.
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Welke soorten toepassingen kan je maken?

Sommige woorden op deze pagina zijn een letterlijke vertaling...
Brief: letterspelletjes
Frequentie: spelletjes met getallen
Gereedschap: allerlei 'tools' die bruikbaar kunnen zijn



Markeren van 
woorden

Lucien Hermans 06/2015
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Het principe

Toepassingstips

De leerlingen kunnen een gevraagd woord markeren door het aan te klikken. Aan het einde wordt alles 
gecontroleerd en alle juiste markeringen aangegeven door een groen vinkje.

In een tekst moeten bepaalde woorden gemarkeerd worden.

Nederlands
- inoefenen van woordsoorten (markeer alle zelfstandige naamwoorden)
- markeer de persoonsvorm in de zin
- markeer de gepaste persoonsvorm (drink), (drinkt), (drinken) bij het onderwerp. Wat past?
Wereldoriëntatie
- markeer de juiste term: hamer (grondstof half-fabricaat eindproduct)
- markeer de meest gepaste bewaarvorm voor...   (kast, kelder, koelkast, diepvries)
Wiskunde
- markeer alles wat gelijk is aan 0,5:  10/20 of 25% of 1/2 of 50% of....
- markeer de gepaste naam: 2 paar // zijden, 4 zijden even lang. Dit is een parallellogram, een ruit, 
een rechthoek, een vierkant.

Misschien dat je zelf nog een idee 
hebt? Laat het ons weten...
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Een voorbeeld: de persoonsvorm aanduiden in een zin.

Titel (1) van je oefening en 
een duidelijke formulering 
van hetgeen de leerling 
moet doen.

Titel (2): 
- enkel een mooie illustratie 
bij de opdracht of...
- een korte, woordelijke 
instructie of een schema 
(bvb werkwoordschema of 
verenkeling- of 
verdubbelingsregel bij 
"poten of potten"

De tekst zelf waarin 
gemarkeerd moet worden.

Kies de markeerkleur.

Feedback: een leuke 
reactie bij het 'succesvol' 
beëindigen van de 
opdracht.

Hulp: tekst die verschijnt bij 
💡 in de linker bovenhoek.
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Wanneer je op de💡
klikt, verschijnt de 
hulptekst.

Alle markeringen 
waren goed!

De linken om de 
oefening te delen in 
een Symbaloo, Yurls-
pagina, een eigen 
website.
Je kan - door de code 
te kopiëren, de pagina 
zelfs "embedden" in 
een eigen website...



Sorteeroefening: inzetbaar in 
vele leervakken!
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Het scherm verdelen in zones. Er worden 'elementen' aangeboden die je - door verslepen - moet 
toewijzen aan één van de zones. Deze elementen kan je aanbieden:

Wat is het principe?

Lucien Hermans 05/2015

Benieuwd hoe je 
dit maakt ... 
volgende pagina ...

Het 'aanbieden van elementen' kan op twee manieren gebeuren: alles in één keer (chaotischer 
bij veel  elementen...) of element per element ( véél overzichtelijker ).

GebruiksTip
s- WO: indeling van het dierenrijk (vogels, zoogdieren, ...)
- WO: dieren en hun biotoop - wie leeft waar? 
- Nederlands: is het een werkwoord, een zelfstandig 
naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een ...
- Nederlands: welke vorm van de tt is het? (Stam, stam+t, ...)
- Verkeer: sorteer volgens het type bord (gebods-, 
verbods-, ...)
- Socio-emotioneel: welke gevoelens roept het 'element' op. 
Plaats in de juiste zone.
- Wiskunde: soorten vierhoeken
- Wiskunde: opgaande of nietopgaande deling? Wat denk je?
- ...
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Aan de slag!

Deze items 
komen terug bij 
bijna alle 
soorten 
oefeningen op 
LearningApps.
org

Groep1 achtergrond: 
iets kiezen wat de 
groep typeert of...

Een leuke feedback-
boodschap aan het 
einde van de 
oefening. Tuurlijk 
doen!

Het resultaat even 
bekijken.

En... natuurlijk niet vergeten te bewaren in je persoonlijke AppStore!

Groep1 onderdeel1: de 
'elementen' die straks 
moeten geordend 
worden hier toevoegen.

Bepaal hier hoe de elementen 
moeten worden aangeboden.
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Een voorbeeld, louter illustratief...

Gebruik de directe 
link naar de oefening 
of de qr-code.

Een soortgelijke app maken? 
Neem door een klik dit voorbeeld 
over en pas het naar wens aan. ... of neem het hele spelletje 

over zoals het is en voeg het 
toe aan je persoonlijke 
AppStore.



Werken met aanvulbare tabellen!
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De leerlingen moeten ontbrekende gegevens aanvullen in een tabel.
Wanneer 2 gegevens gekend zijn moet het mogelijk zijn om het derde te berekenen of 
simpelweg te weten:
- je kent het brutogewicht en het gewicht van het product (netto): hoeveel weegt de verpakking 
(tarra)?
- de koe, de stier: het jong heet een kalfje.

Wat is het principe?

Lucien Hermans 05/2015

Deze oefening maken duurde iets meer 
dan 3 minuten... 

Benieuwd hoe je dit maakt ... 
volgende pagina ...
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Aan de slag!

Deze items 
komen terug bij 
bijna alle 
soorten 
oefeningen op 
LearningApps.
org

Een tabel bestaat 
uit kolommen 
(boven naar 
beneden) en rijen 
(links naar rechts).
De hele tabel 
netjes vullen zoals 
het hoort. 

Straks kan je met 
een vinkje 
aangeven welke 
kolommen moeten 
ingevuld worden... 
bij "Instellingen".
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Belangrijke instellingen:

De items uit 1 rij horen samen: meestal wel!
...
De eerste rij is voorgedefinieerd: dwz dat de bovenste 
rij van de tabel ingevuld wordt getoond.

Ook kolommen 1 en 2 zijn in het voorbeeld 
voorgedefinieerd: dwz reeds ingevuld als gekende 
gegevens.



Nog een foutje ontdekt of iets toevoegen?

Bij "Mijn Apps" kan je mappen 
aanmaken om al je oefeningen 
netjes te bewaren in een 
overzichtelijke structuur!

Kopieer het webadres en plaats het in een Symbaloo of op je Yurls-pagina. De leerlingen kunnen aan de slag.
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De groene 
kleur geeft 
aan dat 
hetgeen 
ingevuld 
werd 
correct is.

Na op "finish" te hebben geklikt 
kan je het resultaat bekijken. Iets 
aanpassen blijft steeds mogelijk...



Je eigen thematische 
woordzoekers maken!

Lucien Hermans 05-2015



- pagina 2 -Lucien Hermans 05-2015

Spelen met taal: een online woordzoeker

Op zoek gaan naar woorden in een oerwoud van letters. Een hele klus.

Hoe inzetten?

Reeds in het eerste leerjaar: maak een rooster met de kernwoorden van het 
(eerste, tweede, der..) leesboekje. Reeds een koppeling naar de hoofdletters toe...

Een rooster vol begrippen / sleutelwoorden uit een taalthema, thema WO, ...
De nieuwe woordenschat Frans van Unité 8...

Er valt nog wel meer te bedenken: 
- zoek de bijvoeglijke naamwoorden in het rooster.
- zoek de rangtelwoorden in het rooster.

Ideeën genoeg? Dan 
maar vlug aan de slag!

Zorg dat je een gratis 
account aanmaakt om je 
zelfgemaakte oefeningen te 
bewaren!



- pagina 3 -Lucien Hermans 05-2015

Algemeen: het inmiddels gekende scherm met de algemene invulvelden.

Het belangrijkste: de woorden invoeren die in het rooster moeten gezocht en gevonden 
worden.
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Enkele extra instellingen.

Naast het rooster wordt het lijstje met de te 
zoeken woorden getoond.

Voor jonge kinderen deze mogelijkheid gebruiken 
om de "lat" een beetje hoger te leggen voor hen 
die wat uitdaging nodig hebben. Dus 2 versies van 
dezelfde oefening, verschillend in moeilijkheid.

Voorbeeld waarbij deze functie kan gebruikt worden: leerlingen 
zoeken een bijvoeglijk naamwoord in het rooster (vb. vreemde). Na 
het vinden van het woord verschijnt er: een vreemde munt.

Dit kan je 
zelf 
aanpassen...
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Een voorbeeld

Vergeet niet je zelfgemaakte oefening 
te bewaren in jouw persoonlijke 
"AppStore".

Plaats de linken naar je zelfgemaakte oefeningen op 
een eigen Symbaloo (www.symbaloo.com) of Yurls-
pagina (www.yurls.net), klaar om te oefenen!



Parenspel: maak een leerrijke 
memory!
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Wie kent het niet? Het aloude memory-spel met de kaartjes. Alleen geeft de online-versie meer 
mogelijkheden. 
Je kan naast afbeeldingen ook TEKST of " TEKST naar GELUID" op de kaartjes plaatsen.
Dit laatste is handig om een andere taal te leren. De woorden op de kaartjes worden 
uitgesproken in de aangegeven taal ( auditieve ondersteuning ).

Wat is het principe?

Lucien Hermans 05/2015

De tijd om zo'n oefening te maken: hangt een beetje ervan af of 
je al over afbeeldingen beschikt of ze nog moet zoeken...
Heb je alles bij de hand, dan is dit " zo gepiept..."...

Benieuwd hoe je dit maakt ... 
volgende pagina ...
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Aan de slag!

Deze items 
komen terug bij 
bijna alle 
soorten 
oefeningen op 
LearningApps.
org

Hier vorm je de 
paren die straks 
moeten gevonden 
worden.

Een leuke feedback-
boodschap aan het 
einde van de 
oefening. Tuurlijk 
doen!

Het resultaat even 
bekijken.

En... natuurlijk niet vergeten te bewaren in je persoonlijke AppStore!



- pagina 4 -Lucien Hermans 05/2015

Een voorbeeld, louter illustratief...

Gebruik de directe 
link naar de oefening 
of de qr-code.

Een soortgelijke app maken? 
Neem door een klik dit voorbeeld 
over en pas het naar wens aan.

... of neem het hele spelletje 
over zoals het is en voeg het 
toe aan je persoonlijke 
AppStore.



Je eigen thematische 
woordzoekers maken!

Lucien Hermans 05-2015
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Spelen met taal: een online woordzoeker

Op zoek gaan naar woorden in een oerwoud van letters. Een hele klus.

Hoe inzetten?

Reeds in het eerste leerjaar: maak een rooster met de kernwoorden van het 
(eerste, tweede, der..) leesboekje. Reeds een koppeling naar de hoofdletters toe...

Een rooster vol begrippen / sleutelwoorden uit een taalthema, thema WO, ...
De nieuwe woordenschat Frans van Unité 8...

Er valt nog wel meer te bedenken: 
- zoek de bijvoeglijke naamwoorden in het rooster.
- zoek de rangtelwoorden in het rooster.

Ideeën genoeg? Dan 
maar vlug aan de slag!

Zorg dat je een gratis 
account aanmaakt om je 
zelfgemaakte oefeningen te 
bewaren!
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Algemeen: het inmiddels gekende scherm met de algemene invulvelden.

Het belangrijkste: de woorden invoeren die in het rooster moeten gezocht en gevonden 
worden.
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Enkele extra instellingen.

Naast het rooster wordt het lijstje met de te 
zoeken woorden getoond.

Voor jonge kinderen deze mogelijkheid gebruiken 
om de "lat" een beetje hoger te leggen voor hen 
die wat uitdaging nodig hebben. Dus 2 versies van 
dezelfde oefening, verschillend in moeilijkheid.

Voorbeeld waarbij deze functie kan gebruikt worden: leerlingen 
zoeken een bijvoeglijk naamwoord in het rooster (vb. vreemde). Na 
het vinden van het woord verschijnt er: een vreemde munt.

Dit kan je 
zelf 
aanpassen...
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Een voorbeeld

Vergeet niet je zelfgemaakte oefening 
te bewaren in jouw persoonlijke 
"AppStore".

Plaats de linken naar je zelfgemaakte oefeningen op 
een eigen Symbaloo (www.symbaloo.com) of Yurls-
pagina (www.yurls.net), klaar om te oefenen!



Een klassiek kruiswoordraadsel



Een kruiswoordraadsel samenstellen: 
iedereen kan het!
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Hoe inzetten?
De klassieke toepassing: het inoefenen of activeren van woordenschat in het algemeen.
De specifieke toepassingen:
- woorden kiezen uit een thema taal, WO, ...
- spelling: enkel woorden met ei of ij, met ou of au
- opsomming van eigenschappen van vierhoeken: welke vierhoek bedoelen we?
- beschrijving van een beroep: welk beroep bedoelen we?

De bijzondere toepassingen:
- een kruiswoordraadsel over papa (i.f.v. vaderdag): de leerlingen maken een mooie kaart voor 
papa met hierop de qr-code van het kruiswoordraadsel...

Je kan alvast zelf nog nieuwe toepassingen bedenken waarvoor je het zou kunnen inzetten.

Aan de slag dan maar, stap voor stap!

Lucien Hermans 05/2015
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Voorbereiding

Je kiest bij voorkeur een mooie 
achtergrondafbeelding die past bij 
h e t o n d e r w e r p v a n j e 
kruiswoordraadsel.

De 'omschrijving' van het gezochte woord kan je op verschillende manieren aanbieden:
- als getypte tekst
- als afbeelding
- als gesproken of voorgelezen tekst
- als geluidsfragment
- als filmpje

Het kruiswoord 'vullen'

Lucien Hermans 05/2015
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Een extraatje als opdracht: zoek een woord met letters uit de gevonden woorden...

Tot slot

Klaar? Het resultaat 
bekijken.

Niet vergeten te bewaren 
in je persoonlijke "App 
Store"

Lucien Hermans 05/2015
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Een voorbeeld in het thema "Winter - kleding"
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