See, Touch, Learn Pro
Een super app voor het maken van MSNC-lessen

EEN HANDLEIDING

See, Touch, Learn Pro is wat ons betreft een super app.
Wel duur (op dit moment € 30,99 in de app-store) maar het geld
meer dan waard.
Met deze app kan op eenvoudige wijze een les of opdracht worden
gemaakt.
Bovendien kunnen lessen of lesonderdelen (Libraries =
verzamelingen illustraties of woorden/getallen) worden
uitgewisseld met de “Community”
Met See, Touch, Learn Pro is op eenvoudige wijze de
leermethodiek van Braun en Oelwein te gebruiken.
Deze MSNC-methodiek wordt uitgebreid besproken.
Heeft u na het lezen van deze handleiding vragen, opmerkingen,
aanvullingen?
Schroom niet ze me te mailen ......
Auke Sikma
absikma@home.nl

NB deze handleiding is genomen uit de Kijkwijzer: apps4sen
Gratis te verkrijgen in de iTunes Bookstore

Match - Select - Name - Comprehend
(vergelijk - selecteer - benoem - begrijp)
Inleiding: In hun boek “Literacy Skill Development for
Students with Special Learning Needs” introduceren Leslie
Broun en Patricia Oelwein de leermethodiek
Match - Select - Name - Comprehend
In het Nederlands vertaalt als: vergelijk - selecteer - benoem
en begrijp.
Ze doen dit voor het grootste gedeelte in relatie tot lezen
en spraak-/taalontwikkeling.
Het is echter een methodiek die bij de gehele ontwikkeling,
en dus bij het gehele onderwijs-aanbod (ook het digitale) kan worden toegepast.
In de methodiek zijn vele van de eerder genoemde leerstijlen te herkennen.
Met een (in onze ogen) geweldig programma als “See-Touch-Learn Pro” van Brain Parade zijn op
eenvoudige wijze geweldige lessen te maken volgens deze strategie.
Graag willen we de methodiek met u doornemen aan de hand van dit programma.
Daarom eerst wat informatie over het programma.

See Touch Learn Pro
is een dure app (€ 26,99) maar -volgens ons- het geld dubbel en dwars waard.
Laten we de app eens nader bekijken:
Na het opstarten van de app hebben we 4 opties:
Lessons - voor het maken, veranderen en uitvoeren van (door uzelf of anderen) gemaakte lessen
Libraries - voor het maken en veranderen van
(door uzelf of anderen) plaatjes-, woorden-, cijfers bibliotheken
Community - voor het bekijken, uploaden (van
eigen) of downloaden (van anderen) van lessen
of bibliotheken
Settings - voor het maken van veranderingen,
instellingen en voorkeuren aan het programma
Laten we bij de Settings beginnen.
In Settings zijn verschillende instellingen te maken (of te veranderen:
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Lesson Play Controls
Show Text Prompt
(aan/uit): laat bij een les de opdracht in woorden zien.
Bijv. (zelf aan te passen): Zoek de ...., Waar is de .....
Show Audio Prompt Button!
(aan/uit): laat bij een les de audio button zien zodat de gesproken (zelf op te nemen) opdracht (nogmaals) kan worden beluisterd
Automatically Play Audio Prompts
(aan/uit): laat de gesproken (zelf op te nemen) opdracht automatisch
uitspreken
Show Lesson Navigation
(aan/uit): laat de knoppen zien waarmee naar een vorige of volgende
opdracht wordt genavigeerd.
NB als deze uit staat kan ze binnen een les eenvoudig zichtbaar
worden gemaakt door een “swipe” van boven naar beneden
Automatically Advance to the Next Excercise after a Correct Choice:
(aan/uit): laat de les naar een volgende opdracht gaan als het
gegeven antwoord goed is.
Wiggle an Inccorrect Card!
(aan/uit): laat bij een fout antwoord de gekozen kaart “wiebelen”
Randomize Card Locations During Lesson Play
(aan/uit): laat de kaarten van positie veranderen tijdens een les (de
goede antwoorden zitten dan nooit op dezelfde plaats)
NB uitstekend te gebruiken als we rekening houden met “een her
haalde aanbieding in een wisselende context”

Sound Customization
Correct Answer Sound
Incorrect Answer Sound

Lesson Finished Sound

keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het
geven van een juist antwoord
keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het
geven van een juist antwoord
NB één van de geluiden die gekozen kan worden is “You are right”
keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het
afsluiten (laatste opdracht) van de les.

Import
Importeer reeds gemaakt lessen uit de gratis versie van deze app
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Community
Na het aanmelden bij de community van See,Touch,Learn Pro kunnen er lessen en bibliotheken worden uitgewisseld.
Lessons: de aangeboden lessen (door medewerkers van Brain Parade, leerkrachten, ouders gemaakt) staan in de volgende subgroepen
New: de laatste lessen die aangeboden werden
Hot: Goed gewaardeerde en/of vaak gedownloade lessen
Concepts: het label dat de makers aan de les hebben gegeven.
Dit kan ook: Daily Living, Labels, Math, Other, Play and Social Skills, Receptive of anders
zijn.
Bovendien zijn er top 5’s: van de meest gedownloade lessen (Top Lessons), van de meest gedownloade bibliotheken (Top Libraries) en van de mensen/organisaties die de meeste lessen hebben ingezonden (Top Contributors).
Als we op en les klikken zien we:
- hoe de les gewaardeerd wordt (1-5 sterren) en door hoeveel personen
- hoevaak de les al is gedownload
- wie de les heeft gemaakt of ingestuurd
- een korte toelichting en een foto van de les
- de beoordeling bekijken
- de mogelijkheid een les zelf te beoordelen (door het geven
van 1-5 sterren)
- de mogelijkheid de les te downloaden
NB gedownloade lessen zijn meteen te gebruiken. Ze kunnen ook veranderd en aangepast worden.
Er wordt dan eerst een kopie van de les gemaakt. Zo blijft de originele les in tact.
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Libraries: ook de aangeboden bibliotheken staan in de bovengenoemde subgroepen
en zijn hier te downloaden en te waarderen.
NB gedownloade bibliotheken zijn meteen te gebruiken. Ze kunnen ook veranderd en aangepast worden. Er wordt dan eerst een kopie van de bibliotheek gemaakt. Zo blijft de originele bibliotheek in
tact.
NB hoewel het idee van een community ons zeer aanspreekt vinden we de uitwerking minder geslaagd. Enkele kanttekeningen:
- het feit dat een les (of bibliotheek) in de community staat zegt NIETS over de kwaliteit. Er zijn lessen
verkrijgbaar waar we erg verdrietig van worden, en bibliotheken met onscherpe of onduidelijke
plaatjes.
- ook de beoordeling van een les of bibliotheek zegt ons niet zoveel. Uitstekende lessen worden
soms laag gewaardeerd, en slechte bibliotheken krijgen soms een hoge waardering
- de indeling van de lessen en bibliotheken is vaag en wordt aan de inzenders ervan overgelaten. Als
er iets speciaal wordt gezocht kan het dus geen kwaad verder te kijken dan de map waarin eea zou
moeten staan.
OK, er is dus nog wel iets te verbeteren, maar het is een mooi begin. Op dit moment (febr.2013) zijn
er zo’n 500 lessen en bibliotheken te verkrijgen via de community.

Libraries
Dit is het programma-onderdeel waar de bibliotheken kunnen worden bewaard. Eigen bibliotheken of
gedownloade (uit de Community).
Een wolkje bij een bibliotheek betekent dat deze bibliotheek bij Brain Parade beschikbaar is, maar
nog niet gedownload. NB het gaat hier niet om Community-Libraries.
We kunnen de verschillende bibliotheken zelf indelen door tabbladen te maken.
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Na het kiezen van een bibliotheek worden alle afbeeldingen daarin zichtbaar.
Er kan ook een nieuwe bibliotheek worden gemaakt met New Library:
Name: geeft de bibliotheek een naam
Subject: Kies wat soort bibliotheek het is (Academic, Actions, Animals enz)
Description: Geef een beschrijving voor de bibliotheek
NB onze ervaring is dat bibliotheken met een Nederlandse naam en een Nederlandse beschrijving
NIET worden gedownload.
Create photo Card: maak een foto (met de camera in de iPad) of kies uit de fotobibliotheek een
plaatje om op te nemen in de bibliotheek.
NB Let erop dat de opdrachtkaartjes “landscape”
zijn, en dus van een “portrait” foto niet alles laten
zien
Create Text Card: schrijf een tekst die op een
kaartje komt (maximale lengte 25 tekens)
NB Let erop dat de grootte van de tekst (het getal) aangepast wordt aan het aantal gebruikte tekens
Door het klikken op de prullenbak rechtsonder kunnen geselecteerde kaarten worden weggegooid.
Door het klikken op het symbool rechtsboven kunnen we de volgende dingen doen:
Edit: de gekozen bibliotheek aanpassen en veranderen, handig bij gedownlaode bibliothe
ken uit de community die soms erg landgebonden afbeeldingen bevatten
Share: het opsturen van de gekozen bibliotheek naar de community
Delete: de volledige gekozen bibliotheek wissen

Lessons
Als we “Lessons” openen zien we allereerst een
overzicht van de beschikbare lessen.
Ook hier kunnen lessen worden ingedeeld met
zelf te maken tabbladen.
Het aanklikken van een les laat de opdrachtkaarten van die les zien, en de mogelijkheid de les uit
te voeren (Play) of te veranderen (Edit).
Play voert de les uit en houdt rekening met de in
Settings gekozen opties
Edit maakt het mogelijk veranderingen in de les
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aan te brengen:
- het toevoegen en/of verwijderen van opdrachten (Exercise)
- het veranderen van de volgorde van de opdrachten
- het kopieren van een opdracht
- het veranderen van de “Lesson Details”
- het toevoegen, verwijderen of veranderen van de geschreven en/of gesproken opdracht
Een handig hulpscherm kan hierbij ondersteunen.
Als een les uit de Community wordt veranderd, maakt de app er eerst
een kopie van.
Deze kopie kan vervolgens worden veranderd naar eigen inzicht.

New Lesson
Hier gaat het natuurlijk om, het maken van een nieuwe (eigen) les.
Na het klikken op New Lessen wordt ons eerst gevraagd wat “Lesson Details” op te geven:
Name: de naam die we onze les geven
Skill Level: het niveau van de les (Basic - Intermediate - Advanced)
Lesson Type: het type van de les (Daily Living, Math, Reading enz)
Subject:het onderwerp van de les (Animals, Food, Learning)
Description: een beschrijving van de les
NB onze ervaring is dat lessen met een Nederlandse naam en een Nederlandse beschrijving NIET
worden gedownload.
Alles ingevuld? Dan kunnen we nu een les gaan maken.
Een les (Lesson) bestaat uit verschillende (we hebben geen max kunnen ontdekken) opdrachten
(Exercises)
De opdrachten kunnen binnen de les worden gedupliceerd, zodat een “basis-format” op alle opdrachtkaarten kan worden overgenomen.
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TIP: Maak eerst een aantal “lege” lessen (met of zonder basis-format), dit scheelt veel heen-en-weer
geklik in het programma.
Een lege les met Add, de kopie van een basis-format met Duplicate Exercise
Exercise 1: kies Add Cards om (maximaal 6) kaarten te kiezen voor de opdracht (Exercise)
Er wordt een scherm geopend waarbinnen de bibliotheken (Libraries) zichtbaar zijn.
Uit deze libraries kunnen afbeeldingen worden gekozen die op de opdracht worden getoond.
Bij Prompt: kunnen we kiezen voor een schriftelijke opdrachtstelling (in het voorbeeld “Waar is het
plakband) of voor een gesproken opdrachtstelling (zelf op te nemen).
We kunnen dit echter ook leeg laten.
Klik op de afbeelding van een lege Exercise 2 en kies opnieuw kaarten uit de beschikbare bibliotheken.
Alle opdrachten gemaakt? Kies dan Done
Nu moeten we nog aangeven wat het juiste antwoord (of de juiste antwoorden) zijn
binnen de opdracht.
Kies daarvoor de les uit en kies Edit
We kunnen nu aangeven welke van de plaatjes
het goede antwoord is.
Ook kunnen we plaatjes verwijderen of ze van
plaats laten veranderen.
Helemaal klaar? Kies Done. De Les is nu gereed
om te worden gedaan.
Een voor een worden de opdrachten getoond en
wordt aan het eind gepresenteerd hoeveel op-
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drachten in éénmaal goed werden beantwoord,
en uit hoeveel opdrachten de les bestond.
NB geen uitgebreide registratie dus, graag hadden we gezien dat het programma ons toonde bij
welke opdrachten de fouten werden gemaakt.
Wellicht na een update?
De makers staat open voor aanvullingen, verbeteringen die door gebruikers worden aangedragen.

Met See, Touch, Learn Pro hebben wij een aantal lessen gemaakt.
Aan de hand van een van deze lessen (The Book of 5) laten we de methodiek zien van

Matching - Selecting - Naming - Comprehening
Het doel van de lessen (als onderdeel van een veel breder aanbod) is de leerling
het concept 5 te leren.
Met leren bedoelen we dan: kennen en herkennen, gebruiken en begrijpen.
Met het concept 5 bedoelen we: Vijf als hoeveelheid, als kwantiteit en 5 als cijfersymbool met de
naam “vijf” dat een kwantiteit van 5 duidt.

Match
De eerste confrontatie met “het concept 5” is die van herkenning.
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Nog zonder naam (we hoeven de naam “vijf” nog niet te noemen als duiding van de kwantiteit)
Het gaat er in deze fase dan ook om eenzelfde kwantiteit te vergelijken.
Met de vraag: “Welke zijn gelijk”, vragen we het kind de hoeveelheid op de afbeelding te vergelijken.
Om het niet meteen te moeilijk te maken (en het kind gemotiveerd te houden) zijn niet alle kwantiteiten van dezelfde verschijningsvorm.
In de eerste opdracht vragen we het kind dus: “Welke zijn gelijk”?
We doelen hierbij op de kwantiteit en de afbeelding op de 6 plaatjes.
Alleen afgaand op de kwantiteit zou ook 1 kip en 1 parkiet gelijk zijn.
Het goede antwoord echter zijn de beide afbeeldingen van de 5 “dropjes”
In de tweede opdracht wordt eea zo mogelijk nog gecompliceerder, we zien 2 (verschillende) afbeeldingen van 1 persoon, 2 (verschillende) afbeeldingen van 2 personen, en 2 (gelijke) afbeeldingen
van 5 personen.
Als we vragen: “Welke zijn gelijk?” doelen we dus op een volkomen gelijkenis tussen twee kaartjes.
Anders zou het zijn als we vroegen: “Op welke kaartjes staan evenveel mensen?”
Met dit matchen kunnen we enige tijd doorgaan, en het moeilijke maken door de verschillen kleiner
te laten zijn. Het gaat hierbij echter steeds om het globaal herkennen van de hoeveelheid.
Het matchen kan (moet) ook met andere materialen veel geoefend
worden.
Er kunnen bijv. memorykaartjes worden gemaakt van de hoeveelheden.

5

TIP1: een leerkracht nam met de iPad-camera foto’s van steeds andere groepjes van 5 kinderen uit de klas en maakte daar een memory
mee
TIP2: naast een memory van papieren en geplastificeerde kaartjes is ook een
mooie memory op de iPad te maken met bijv. PhotoMatch
(gratis) of Instamory (€ 1,79)

Select
Om iets te kunnen selecteren zullen we het moeten kunnen omschrijven.
En omdat het hier om het mathematische concept 5 gaat, is dat hetgeen we omschrijven.
En met hetgeen we vragen: “Waar zijn er 5?”, vragen we te selecteren op kwantiteit.
In de overgangsfase (van matching naar selecting) kunnen we nog een
voorbeeld erbij hebben.
Een kaartje bijvoorbeeld dat zowel het getalssymbool 5 als de kwantiteit 5 laat zien.
In het voorbeeld brengen we het aantal keuze’s terug naar 4 met de vraag: “Waar zijn er 5?”
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Name
Ooit hebben we ervoor gekozen deze kwantiteit 5 “vijf” te noemen en als “5” te schrijven.
Dat is voor een gedeelte onze doelgroep allerminst vanzelfsprekend.
Als het goed is hebben we de naam van deze hoeveelheid “vijf” reeds genoemd.
We besteden er in deze les dan ook geen extra aandacht aan.
We besteden al helemaal geen aparte aandacht aan het symbool dat de hoeveelheid duidt.
Aan het cijfer 5, dat in dit geval ook het getal 5 is en een hoeveelheid bestaande uit vijf duidt besteden we in dit stadium nog geen aparte aandacht.

Comprehend
De kwantiteit 5 kennen en herkennen, eventueel kunnen benoemen is niet alles.
Ook de hoeveelheid begrijpen en gebruiken hoort erbij.
We zijn dus van mening dat kinderen moeten kunnen manipuleren met deze hoeveelheid:
- deze moeten kunnen splitsen (verdelen) in andere hoeveelheden (4 en 1, 3 en 2 enz)
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- deze moeten kunnen vergelijken met andere hoeveelheden (meer dan 4, meer dan 3)
Onder begrijpen verstaan we ook nog iets anders.
Echt begrijpen wil ook zeggen:
“weet hebben van de relatieve waarde van een kwantiteit en deze kunnen duiden”.
Als je 5 zussen hebt, is dat best veel
Als je 5 hapjes van je eten neemt is dat weinig
In de opdrachten laten we de hoeveelheid 5 zien met betrekking tot verschillende voorstellingen.
5 kinderen en 5 ballen bijvoorbeeld, of 5 pennen
Als alle opdrachten zijn gemaakt is deze les af.
Een volgende les zou dan kunnen gaan over het getal 5, waarbij -als laatste stap, onder Comprehend- de stap naar het verbinden van het getal 5 met de hoeveelheid 5 kan worden geoefend.

Tenslotte
De match-select-name-comprehend methodiek werkt vanuit de leerstijlen in dit boek beschreven.
Ze is visueel, gaat uit van hernieuwde aanbieding van de lesstof in wisselende context en is qua
moeilijkheid precies aan te passen aan de mogelijkheden (de zone van de naaste ontwikkeling) van
ieder kind.
Het programma See-Touch-Learn Pro sluit hier uitstekend op aan en laat de gebruiker op eenvoudige wijze “aanbod op maat” maken.
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