
Pelle flitst wordt uitgegeven 
door Onderwijszorg Nederland 
(ONL) en EDventure, vereniging 
van onderwijsadviesbureaus

Bij Pelle flitst flitsen woorden op het scherm. 

De speler leest het woord hardop. De ouder of 

coach klikt op de groene fotoknop als het woord 

goed gelezen is. Als alle woorden in een woordrij 

goed gelezen zijn, dan ontvangt de speler een 

ster en een bevordering naar een volgend level.

Oefenen met taal moet leuk zijn!
Op aanraden van de kinderen heeft Pelle flitst 
een speelse vormgeving. De app is ontwikkeld 

in samenspraak met experts op het gebied  

van dyslexie. De woordrijen volgen de 

behandelingen van dyslexie behandelaars. 

Downloaden
Download de games gratis via app store of 

google play voor de iPad (iOS 6.0 of hoger), 

Android tablets (versie 2.3 en hoger), iPhone 

en Android telefoons.

Pelle 
flitst!
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kinderen tussen 8 en 11 jaar



Pelle puzzelt wordt uitgegeven 
door Onderwijszorg Nederland 
(ONL) en EDventure, vereniging 
van onderwijsadviesbureaus

Pelle puzzelt bestaat uit 18 woordzoekers die 

steeds iets moeilijker worden. Aan het eind van 

elke opgeloste woordzoeker verschijnt er een 

woord. Bij het schuiven van de letters in de 

juiste volgorde ontstaat een ontploffing. Spelers 

kunnen prijzen verdienen door de woorden in 

de juiste volgorde te vinden. Ook verdien je bij 

elk nieuw level een puzzelstukje dat later één 

afbeelding vormt.

Plezier in taal
Met Pelle puzzelt wordt dyslexie niet 

behandeld, maar kinderen kunnen met de 

game wel hun taalvaardigheid onderhouden.  

En plezier hebben en houden in taal is voor  

alle kinderen pure winst.

Downloaden
Download de games gratis via app store of 

google play voor de iPad (iOS 6.0 of hoger) en 

Android tablets (versie 2.3 en hoger). 

Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG  Den Haag
070 31 54 100
www.onderwijszorgnederland.nl
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Pelle 
puzzelt!


