Lijst met educatieve websites & activiteiten
Op de Facebookpagina van school worden regelmatig een aantal leuke
spelactiviteiten voor binnen en/of buiten gedeeld. Het is leuk als je ons volgt.

Peuters-Kleuters-groep 3
www.schoolltv.nl (Koekeloere, Huisje-boompje-beestje, Leesdas Lettervos)
School tv Rekenverhalen (kijken op volgorde):
https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/
Schooltv Leesdas & lettervos (kijken op volgorde):
https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/

Lezen
www.devoorleeshoek.nl (eenmalig gratis aanmelden en tot 6 april gratis
gebruiken) t/m 10 jaar!
Delubas: https://www.delubas.nl/voorthuis/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Delubas+nieuwsbrief++gratis+oefenmateriaal+voor+thuis&utm_medium=email&fbclid=IwAR2h6gxZj
N-9wvNx9cpaQbc9YMzrC8-B22clsFmpjmKr-X95v7ewafsoCJ8
Digitale leesboeken, werkbladen, letterspelletjes voor kinderen t/m groep 3,
activiteiten rondom tekening
Gratis educatieve apps voor jonge kinderen:
https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-ontwikkeling-testimuleren/?fbclid=IwAR1cz0BwYa36JPzhpT1o6DLupsDKLxa3N848fxuRUWLPs101muxJmryUug
Apps van Meester Sander (veelal nu gratis):
https://meestersander.nl/2020/03/17/gratis-dr-pandaapps/?fbclid=IwAR1CBlEj6KXQoYp84y4xMe6biFHQA_8wfJBzRXIrTknC3NCwOO
CiI5bOXK0

Creatief
https://www.teamtalento.nl/
Allerlei creatieve workshops, van muziek naar tekenen, van theater naar dans
enzovoort. De moeite waard!

Groep 4 t/m 8

Informatieve websites & filmpjes:
www.jeugdjournaal.nl
Ben je geflipt:
https://www.youtube.com/results?search_query=ben+je+geflipt
Snap je: https://www.youtube.com/results?search_query=snap+je
Clipphanger: https://schooltv.nl/programma/clipphanger/

(Bijna) alle vakken:
https://www.squla.nl/home-nl
Onder schooltijd gratis: alle vakken oefenen.
https://www.kids4cito.nl/
Gratis oefenen voor cito- en eindtoetsen. Groep 6-7-8
https://oefensite.rendierhof.nl/
Online oefenen.
https://www.jmonline.nl/
Online oefenen.
https://www.junioreinstein.nl/
Scroll naar beneden en kies je vak. Kies vervolgens je groep.
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/
Leerspellen.
http://oud.onlineklas.nl/index.asp
Rekenen, top en taal online oefenen.
Citotrainer
Groep 5
https://leestrainer.nl/toets5/index.htm
Groep 6
https://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm
Groep 7-8
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm

Rekenen
https://www.redactiesommen.nl/
Online redactiesommen oefenen.
https://www.sommenmaker.nl/
Online oefenen én werkbladen maken.
https://www.klokrekenen.nl/maakwerkblad
Klokkijken: online oefenen én werkbladen maken.
https://www.tempotoets.nl/keersommen/
rekenen op tempo: hoeveel sommen maak jij in 4 minuten?
https://www.tafeldiploma.nl/
Tafels van 1 t/m 12 online oefenen.
http://rekentoppers.nl/
Online oefenen: veel verschillende rekensommen, op tempo.
https://www.rekenspelletjes.nu/
Rekenspelletjes voor groep 3 t/m 8.
https://www.sommenfabriek.nl/
Per onderdeel vind je hier uitlegvideo’s.

Spelling
https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-theclassroom.html
Instructiefilmpjes.
https://www.spellingoefenen.nl/
Online oefenen, spelletjes en dictees
https://basisonderwijs.online/woordenflitsen.html
Woorden flitsen.
https://basisonderwijs.online/spellingoefenen.html
Oefen online met auditieve ondersteuning.

Taal
https://www.jufmelis.nl/
Verschillende oefeningen
voor grammatica, spelling, werkwoordspelling en woordenschat.
https://www.meesterklaas.nl/
Online oefenen: werkwoordspelling, ontleden, spelling en
meer taalonderdelen.

Lezen
https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
Online AVI lezen.
http://oefenplein.nl/begrijpend-lezen
Online begrijpend lezen oefenen.
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ
?view_as=subscriber&fbclid=IwAR2B4toka-jKeSbxLFyuCUSII0nNdZ58jqhYy27yIRWZOGlQUOq6Lh-jYM
Jacques Vriens leest ‘Meester Jaap’ voor
www.devoorleeshoek.nl
Enorm veel leuke boeken die worden voorgelezen. Eenmalig gratis
aanmelden en tot 6 april gratis gebruiken t/m 10 jaar!

Woordzoeker maken
https://www.woordzoekermaken.nl/woordzoekermaken.php
Zelf woordzoekers maken.

Toekomstkunde
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
Gratis lesmateriaal voor groep 5 t/m 8 over natuur, klimaat,
duurzaamheid en wilde dieren, waarbij kinderen zelf ontdekken
wat zij kunnen doen voor een betere toekomst.

Schooltv
https://schooltv.nl/
Héél veel educatieve filmpjes, die je per leeftijd kan kiezen.

Verkeer
https://examen.vvn.nl/oefenen
Oefenen voor verkeersexamen

Creatief
https://www.teamtalento.nl/
Allerlei creatieve workshops, van muziek naar tekenen, van
theater naar dans enzovoort. De moeite waard!
https://www.incredibox.com/demo/
Sleep de iconen naar de mannetjes en er ontstaat een lied.

