
 

Educatieve Apps vanaf groep 4:  
 
 

 
Werkwoorden vervoegen 
Oefen het vervoegen van de werkwoorden 
 

 
Squla Familiebordspel  
Samenspel met quizvragen waarin iedereen op eigen niveau mee doet. Voor 2-6 spelers.  
 

 
Jeugdjournaal  
Met deze app kun je het NOS-jeugdjournaal bekijken en stemmen op de stelling van de dag 
 

 
Spelling in beeld  
Oefen met spelling in beeld de moeilijke spellingsregels van onze taal. Wel eens moeite met 
d of t of een tussen-n? Dan is deze app een uitkomst 
  

 
Spreekwoorden NL  
Test je kennis over Nederlandse spreekwoorden en gezegdes. Oefen met 300 
spreekwoorden en meer dan 1500 gezegdes. Vanaf groep 5 
 

 
woordflitser  
Maak eigen woordenlijsten om vervolgens mee te flitsen. In de app staan ook al veel 
woordenlijsten (op verschillende niveau's).  
 



 
Topo Nederland HD  
App om de topografie van Nederland te oefenen. Vlieg met je vliegtuig over de provincies en 
leer de namen van de provincies, hoofdsteden en grote plaatsen.  
 

 
Spelling-app is een mooi vormgegeven educatieve app die hoort bij de lesmethode Taal 
Actief. Je kind speelt leuke woordspelletjes om punten te verdienen. Spelenderwijs wordt zo 
met spelling geoefend. Voor groep 4 en 5. Verkrijgbaar voor de iPad en android tablet. 
 

 
Bru-Taal is een prachtig vormgegeven educatieve taalgame voor kinderen op de 
basisschool. Naast het oefenen van bijvoorbeeld werkwoordspelling, komen ook andere 
taaloefeningen aan bod, zoals woordenschat. Het spel bevat verschillende oefeningen die op 
elkaar zijn afgestemd, de oefeningen zijn oplopend in moeilijkheidsgraad waardoor het spel 
leerzaam blijft. Als ouder kun je statistieken inzien. Vanaf groep 6. Alleen voor iPad. 
 

 
Spelling Test laat je oefenen met het op de juiste manier schrijven van woorden. Je kind (of 
de ouder) typt de woorden en spreekt ze zelf in. Zo stel je dus je eigen oefenpakket samen 
en is het niveau altijd precies goed, of het nu om groep 4 of 5 gaat, of om groep 8. Deze app 
is vooral erg handig om de zogeheten ‘weetwoorden’ te oefenen, woorden waarvan je 
spelling uit je hoofd moet leren omdat er geen specifieke spellingsregels voor gelden. Gratis 
app voor de iPad. 
 

 
Spellen en lezen heeft verschillende taaloefeningen om Nederlandse woorden te leren 
spellen en lezen. Je kunt zelf de woordlengte van de te oefenen woorden instellen, waarmee 
je het niveau dus aanpast aan dat van je kind. Woorden van 2 tot 4 letters zijn geschikt voor 
kleuters en kinderen in groep 3, kies je voor langere woorden, dan zijn de oefeningen 
geschikt voor kinderen in groep 4 en 5 en zwakkere spellers in groep 6 en 7. De gratis versie 
bevat reclame, maar is inhoudelijk identiek aan de betaalde versie. Alleen verkrijgbaar in de 
Play Store. 
 

 



Beter spellen is een zeer eenvoudig, maar zeer effectief concept. De app schotelt de 
gebruiker dagelijks een testje van vier opgaven voor. Je kunt kiezen uit vier niveaus, van 
basisschoolniveau tot hoger onderwijs. Je kunt dus als ouder ook mee doen, wat je kind 
enorm zal stimuleren. Direct na het maken van de test, krijg je te horen wat goed en fout 
was. Bij elk antwoord wordt ook uitleg gegeven. Door elke dag even een minuutje uit te 
trekken om de test te maken, biedt deze app de mogelijkheid op een effectieve manier beter 
te leren spellen. Beschikbaar in Google Play en App Store. 
 

 
Grammatica en spelling is een handige app voor kinderen in groep 7 en groep 8. Op 
spellinggebied behandelt deze app de werkwoordspelling: verleden tijd (is het nu ik ‘storte’ of 
ik ‘stortte’?), tegenwoordige tijd (-d, -t of -dt), voltooid deelwoorden (-d of -t). Voor veel 
kinderen zijn dat ontzettend lastige spellingkwesties. Niet voor niets vormt de 
werkwoordspelling in groep 8 een apart onderdeel van de Cito-toets en andere eindtoetsen. 
Naast spelling komt ook (zins)ontleden aan bod. Alleen voor de iPad. 
 
 
 
 


