
App-lijst voor leerlingen Carolus Clusius College 2015 – 2016 

Beste ouders, beste leerling, 

Hieronder vindt u/je een lijst met apps die voor de start van het cursusjaar op 
de iPad geïnstalleerd moeten worden. Sommige apps zijn gratis en voor 
sommige apps moet een klein bedrag betaald worden. Voor alle apps is het 
noodzakelijk om te beschikken over een Apple ID om de aanschaf te kunnen 
realiseren. In de loop van het jaar kunnen er nog wel wat apps bijkomen waar 
een klein bedrag voor betaald zal moeten worden.  
 
Er is ongeveer €30,00 nodig om alle benodigde apps te kunnen 
aanschaffen. 
 
Let op: 

1. Soms kan het aankoopbedrag anders zijn t.o.v. deze lijst. Dit komt 
omdat sommige apps in prijs veranderen.  

2. Het is handig om de apps in mapjes bij elkaar te zetten zodat 
overzichtelijk blijft welke apps voor school nodig zijn. 

	  

Vakgebied: onderwijs algemeen 

Naam van de app Functie van de app Prijs 
1. Adobe Voice Video-app - 
2. Book Creator for 
iPad 

Maak zelf je eigen iBook €4,49 

3. Comic Book Stripverhalen maken €2,99 
4. Explain Everything Schermfilmpjes maken €2,69 
5. EDpuzzle   
6. Flashcards 
(Brainscape) 

App waarmee je handig 
woorden, begrippen of 
jaartallen kunt leren. 

- 

7. Haiku Deck App waarmee presentaties 
gemaakt en bekeken 
kunnen worden. 

- 

8. iMindmap HD Mindmaps maken - 
9. iMovie Videobewerkingsprogramma €4,49 
10. Keynote Presentaties maken - 
11. Lino - sticky and 
Photo sharing for you 

Samen notities plakken op 
een prikbord 

- 

12. Magister 6 Rooster- en cijfersysteem 
dat gebruikt wordt op 
school. 

- 

13. Numbers Excel voor de iPad - 
14. Onedrive Online opslag voor school - 
15. Pages Tekstverwerking met 

mogelijkheden voor 
invoegen van filmpjes 

- 



16. Photon Flash afspelen op de iPad €4,49 
17.Pic Collage App waarmee je collages 

kunt maken. 
- 

18. PixnTell App waarmee je ietsover 
jezelf kunt vertellen, met 
behulp van foto’s 

- 

19. Prezi Presentaties maken - 
20. Puppet Pals 2 Theater maken  €5,99 
21. Quayn Digitaal toetsen - 
22. Qrafter (gratis 
versie) 

Super Fast QR Code 
Scanning App 

- 

23. Schooltas Al je Thieme-schoolboeken 
in één app 

- 

24. Showbie Online bestanden inleveren 
bij docenten. 

- 

25. Sketchbook 
Express for iPad 

Schetsen - 

26. Skype voor iPad Telefonie inclusief video - 
27. Socrative (student 
clicker) 

Online toetsen maken - 

28. Socrative (teacher 
clicker) 

Online toetsen maken - 

29. Studyblue App waarmee je woorden of 
begrippen kunt leren, met 
geluidsopnames. 

- 

30. Studiekit Al je Noordhoff-
schoolboeken in één app 

- 

 
Vakgebied: Mens en Maatschappij 
 
Naam van de app Functie van de app Prijs 
1. 3D Salah guide Ontdek hoe de Salat in 

elkaar zit. 
- 

2. Bijbel Interactieve bijbel - 
3. Google Earth Aardrijkskunde wereld - 
4. Poverty data finder Aardrijkskunde 

ontwikkelingsindicatoren 
- 

5. QuakeFeed aardbevingen - 
6. Spotzi Atlas - 
7. WDI Data finder Aardrijkskunde 

ontwikkelingsindicatoren 
- 

 
 
Vakgebied: Bewegingsonderwijs 
 
1. Slo pro Filmpjes vertragen 

zodat de beweging goed 
zichtbaar wordt. 

- 

2. Stopwatch Plus: Best Tijdsopname + - 



Fitness Time Tracking 
Watch 

mogelijkheid om 
rondetijden te 
onthouden en je tijden 
via berichten mail te 
versturen. 

3. Hudl Technique, 
Formerly Ubersense - 
Ubersense 

Opnames maken en 
vertraagd afspelen. Ook 
mogelijk om in te 
leveren bij de docent. 

- 

4. Virtual heart Het hart in 3D - 
 
Vakgebied: Exact 
 
1. 3D Brain Hersenen in 3D - 
2. Building Parallel 
Circuits 

Parallelschakelingen 
leren maken 

- 

3. Building Serial 
Circuits 

Serieschakelingen leren 
maken 

- 

4. Color Uncovered Experimenteren met 
kleur 

- 

5. Geogebra Dynamische 
wiskundesoftware 

- 

6. Sound uncovered Experimenteren met 
geluid 

- 

7. Vogels in Nederland Zie titel - 
 
 
Vakgebied: Talen 
 
1. 20 Minutes.fr  Luistervaardigheid 

oefenen 
- 

2. Duolingo – leer 
Engels 

Oefeningen voor Engels - 

3. RFI (Radio France 
International) 

Luistervaardigheid 
oefenen 

 

4. Soundcloud – Muziek 
& Audio 

Makkelijk en snel via 
een spraakopnames 
inleveren bij de leraar 
en feedback 
terugkrijgen. 

- 

5. Word Mover App om op een leuke 
manier je woordenschat 
te vergroten 

- 

6. Wrts mobile App om woordjes te 
leren 

- 

7. Zet de klok App waarmee je in het 
Engels, Frans en Duits 
gaat leren klokkijken 

€0,99 

 


