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Beste Klant, 

Niet stil kunnen zitten, moeite met lezen, moeite 
met rekenen, problemen met de fijne 
motoriek, een andere leerstijl? Dyslexie, ADHD, 
Beelddenken, Hoogbegaafd, rechtsgeoriënteerd …
enz.? 

Blader door onze catalogus van 2021/2022 en 
ontdek welke leerhulpmiddelen er zijn, waar u ze 
voor kunt gebruiken en hoe u ze kunt gebruiken. 

Voor vragen over een leerhulpmiddel of onze 
dienstverlening kunt u altijd contact opnemen. 
Of kom langs in onze showroom in Apeldoorn. 
Wij helpen u graag. 

Voor ons actuele aanbod verwijzen wij u graag 
naar onze webwinkel: www.leerhulpmiddelen.nl. 

Volg ons op facebook en geef u op voor onze 
nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van onze 
activiteiten, veranderingen in ons assortiment en 
nieuwe leerhulpmiddelen. 

Wij wensen u een fijne ontdekkingstocht door 
onze catalogus. 

Met vriendelijke groet, 

Romy Hebers 

Team Alexis leerhulpmiddelen.nl

Alexis leerhulpmiddelen.nl
Koninginnelaan 53
7315 BM Apeldoorn

www.leerhulpmiddelen.nl

Alexis@leerhulpmiddelen.nl

Tel: 055-843 76 25
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Elliegrip 

De Elliegrip is een grappige sok die helpt om de 
pen op de juiste manier vast te houden. Trek de 
sok over je hand en stop je duim en wijsvinger in 
de twee openingen. De andere vingers blijven in 
de sok. Gebruik de Elliegrip ook bij andere 
activiteiten voor de fijne motoriek. Voor 3-7 
jarigen, rood voor rechtshandigen, blauw voor 
linkshandigen.

Writing Claw 

De Writing Claw is een hulpmiddel om een pen of 
potlood goed vast te kunnen houden. Door de 
dopjes kunnen de vingers nauwelijks verschuiven. 
Zeer geschikt voor het oefenen van de 
driepuntsgreep. 

Schuif de Claw om een pen of potlood en plaats je 
duim in het dopje met de letter “T” (Thumb) en je 
wijs- en ringvinger in de andere dopjes. Voor 
zowel links- als rechtshandigen.

Productomschrijving: Elliegrip

In de kleur(en): rood of blauw

Prijs: €5,95

Productomschrijving: Writing Claw klein

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,25

Productomschrijving: Writing Claw middel

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,50

Productomschrijving: Writing Claw groot

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,75

Point gripper

De Point gripper is een nieuwe gripper voor om je 
pen of potlood. Stop je wijsvinger in het dopje en 
de andere vingers in de deukjes er naast. Het 
dopje zorgt dat je wijsvinger op de juiste plek 
blijft en het rubberachtige materiaal zorgt er voor 
dat de andere vingers niet snel verschuiven. Zeer 
geschikt voor het oefenen van de driepuntsgreep. 

Productomschrijving: Point gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,50
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Productomschrijving: Sattler gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,50

Sattler gripper 

De Sattler gripper is de zachtste uit de collectie 
grippers. Hij heeft twee deukjes en op de plek van 
de middelvinger zitten kleine nopjes. Plaats de 
Sattler gripper met het pijltje naar de punt van de 
pen of potlood. Plaats je duim op de letter R of L. 
Voor zowel links- als rechtshandigen.

Productomschrijving: Stetro gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,50

Stetro gripper 

De Stetro gripper is een hulpmiddel om een pen of 
potlood goed vast te kunnen houden. Door zijn 
voorgevormde deukjes kan de pen maar op één 
manier vastgehouden worden. Plaats de Stetro 
met het pijltje naar de punt en zet je duim op het 
sterretje. Voor rechtshandigen.

Productomschrijving: Mini gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Mini gripper 

De Mini gripper (na-maak van de Stetro gripper) 
is een hulpmiddel om een pen of potlood goed 
vast te kunnen houden. Door zijn voorgevormde 
deukjes kan de pen maar op één manier 
vastgehouden worden, met de driepuntsgreep. 
Voor rechtshandigen.

Productomschrijving: Solo gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,50

Solo gripper 

De Solo gripper is ontworpen door de makers van 
de Mini gripper en is iets groter. Schuif de Solo 
gripper om een pen of potlood en plaats je duim 
op de letter R of L. R voor rechtshandigen en L 
voor linkshandigen. 
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Driehoekige grippers 

Driehoekige grippers zijn zeer geschikt als 
penverdikkers. Schuif de driehoekige gripper om 
kwasten, pennen, potloden, bestek en of 
tandenborstels. 

Deze grippers zijn leverbaar in vier verschillende 
maten. 

Gebruik de “XS” gripper (Ø 4mm) voor sommige 
naalden en of pencelen. De “M” (Ø 8mm) voor 
potloden en dunne pennen, de “L” (Ø 11mm) voor 
dikke pennen of vulpennen en de “XL” (Ø 12mm) 
voor krijtjes en of stiften. Voor zowel links- als 
rechtshandigen. 

Driehoekige foam gripper 

Schrijven met een driehoekige gripper om een 
pen of potlood stimuleert schrijven met een 
driepuntsgreep. Deze driehoekige foam gripper is 
extra dik, is licht en voelt zacht aan. Zeer geschikt 
als penverdikker. Verkrijgbaar in de kleur rood. 
Voor zowel links- als rechtshandigen. 

Productomschrijving: Driehoekige gripper XS

In de kleur(en): roze

Prijs: €1,00

Productomschrijving: Driehoekige foam grip

In de kleur(en): rood

Prijs: €1,50

Productomschrijving: Driehoekige gripper M

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,25

Productomschrijving: Driehoekige gripper XL

In de kleur(en): blauw

Prijs: €1,75
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Productomschrijving: Ronde foam gripper

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Productomschrijving: Ronde foam gripper 
met ribbels

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Ronde foam gripper 

De ronde foam gripper is een zachte comfortabele 
gripper. Doordat hij rond is rolt hij makkelijk 
tussen de vingers (zijwaartse draaiingen). Ook het 
buigen en strekken van de vingers is nog steeds 
mogelijk. Deze gripper maakt het schrijfmateriaal 
iets dikker. De ronde foam gripper met ribbels 
zorgt er voor dat je de gripper beter voelt. 

Ronde gel gripper 

Door te schrijven met de ronde gel gripper wordt 
je bewuster van de schrijfbewegingen. Door het 
rubberachtige materiaal voel je de pen beter en 
hij rolt wat stroever tussen de vingers, zodat je 
minder uitschiet. Het buigen en strekken van de 
vingers is nog steeds mogelijk. Deze gripper 
maakt het schrijfmateriaal iets dikker. 

Productomschrijving: Ronde gel gripper 
textured

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Productomschrijving: Ronde gel gripper met 
ribbels

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Bumpy Grip 

De Bumpy Grip is een lichtgewicht gel gripper met 
nopjes. De voorgevormde deukjes zorgen voor 
een fijne natuurlijke houding en de nopjes zorgen 
dat de vingers er niet vanaf glijden. Deze gripper 
geeft een prettige tactiele feedback. 

Productomschrijving: Bumpy Grip

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,50
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Productomschrijving: Jumbo Pencil Grip 5 cm

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €3,50

Jumbo Pencil Grip 5 cm 

De Jumbo Pencil Grip 5 cm is de grootste uit de 
collectie grippers. Hij biedt steun tot aan het 
tweede vingergewricht van de wijsvinger en zorgt 
ervoor dat de hand meer open staat. Plaats je 
duim op de letter “L” als je linkshandig bent. 

Productomschrijving: Pencil Grip 3,5 cm

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,50

Pencil Grip 3,5 cm
 
De Pencil Grip 3,5 cm biedt steun aan de 
wijsvinger en zorgt ervoor dat de hand meer 
open staat. Plaats je duim op de letter “R” 
als je rechtshandig bent en op de “L” als je 
linkshandig bent. 

Productomschrijving: Crossover Pencil Grip

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,50

Crossover Pencil Grip 

De Crossover Pencil Grip helpt wanneer je je duim 
over je wijsvinger plaatst. Deze gripper is 
hetzelfde als de Pencil Grip 3,5 cm maar dan met 
een schild over de duim en wijsvinger. Plaats je 
duim op de letter “L” als je linkshandig bent. 

Productomschrijving: Pinch Grip

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €2,50

Pinch Grip 

De Pinch Grip lijkt op de Crossover Pencil Grip, 
alleen dan met een minder groot schild. Hij helpt 
de duim en wijsvinger op de juiste plek te 
houden. Plaats je duim op de letter “L” als je 
linkshandig bent. 
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Productomschrijving: Gemengd pakket 
grippers, 17 stuks

In de kleur(en): mix van kleuren

Prijs: €25,00

Gemengd pakket grippers 

Dit pakket bevat de 17 verschillende grippers uit 
ons assortiment: Sattler, Mini, Solo, Driehoekige 
grippers XS, M en XL, Driehoekige foam gripper, 
Ronde foam gripper, Ronde foam gripper met 
ribbels, Ronde gel gripper met ribbels, Ronde gel 
gripper textured, Jumbo Pencil Grip 5 cm, Pencil 
Grip 3,5 cm, Crossover Pencil Grip, Pinch Grip, de 
Bumpy Grip en een Point Gripper.

Abiligrip, penverdikker 

De Abiligrip is een hulpmiddel om pennen, 
potloden, kwasten enz. beter vast te kunnen 
houden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van 
onvoldoende kracht en of een verminderde fijne 
motoriek. De Abiligrip is gemaakt van zeer licht 
soft foam waardoor ze makkelijk controleerbaar 
zijn. Voor zowel rechts- als linkshandigen. 

Productomschrijving: Abiligrip, penverdikker

In de kleur(en): geel met paars

Prijs: €3,50

Eggs-oh gripper 

De eggs-oh gripper is een eivormige gripper 
waarmee je pennen en of potloden makkelijk vast 
kan houden. Door het comfortabele foam rubber 
worden ook de spieren in de hand getraind die 
nodig zijn om nauwkeurig te kunnen schrijven. 
Voor zowel rechts- als linkshandigen.  

Productomschrijving: Eggs-oh gripper

In de kleur(en): groen of oranje

Prijs: €2,50
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Ringpen Ultra 

De Ringpen Ultra is een nieuw ergonomisch 
schrijfhulpmiddel. Schuif de Ringpen Ultra om een 
pen of potlood en schrijf zonder schrijfkramp. Hij 
past comfortabel in je hand en heeft geen 
driepuntsgreep nodig. Je kan de Ringpen aan je 
vinger laten, terwijl je je toetsenbord, 
rekenmachine of telefoon gebruikt. 
Leverbaar in 3 maten, voor rechtshandigen. 

Productomschrijving: Ringpen Ultra, Small

In de kleur(en): geel

Prijs: €12,95

Productomschrijving: Ringpen Ultra, Medium

In de kleur(en): wit of blauw

Prijs: €12,95

Productomschrijving: Ringpen Ultra, Large

In de kleur(en): zwart

Prijs: €12,95

Ringpen 

Met de Ringpen kan je uren lang schrijven. Schuif 
de Ringpen om je vinger en schrijf. De Ringpen 
past comfortabel in je hand en heeft geen 
driepuntsgreep nodig. Je kan de Ringpen aan je 
vinger laten, terwijl je je toetsenbord, 
rekenmachine of telefoon gebruikt. Voor zowel 
links- als rechtshandigen.  

Productomschrijving: Ringpen, Small

In de kleur(en): blauw of groen

Prijs: €12,95

Productomschrijving: Ringpen, Medium

In de kleur(en): zwart

Prijs: €12,95

Productomschrijving: Ringpen, vullingen

In de kleur(en): blauw of zwart

Prijs per 5 stuks: €5,95
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PenAgain Original 

Met de PenAgain kan je uren lang schrijven.  
Plaats je vinger tussen de twee uiteinden van de 
Y-vormige pen en schrijf. Het zwaartepunt valt 
samen met het steunpunt waardoor de vingers 
en spieren ontspannen zijn. Zowel voor links- 
als rechtshandigen. 

Productomschrijving: PenAgain Original

In de kleur(en): blauw, grijs, groen of 
rood

Prijs: €6,95

Productomschrijving: PenAgain, vullingen 
(Digitalstar)

In de kleur(en): blauw of zwart

Prijs per 5 stuks: €2,95

Productomschrijving: PenAgain, vullingen 
(Schneider)

In de kleur(en): blauw, rood of zwart

Prijs per 5 stuks: €5,95

PenAgain Potlood 

De PenAgain Potlood is speciaal gemaakt voor 
kinderen. Hij is kleiner dan de PenAgain Original 
en heeft een potloodvulling. Zowel voor links- 
als rechtshandigen. 

Productomschrijving: PenAgain Potlood

In de kleur(en): blauw, geel, paars of 
roze

Prijs: €8,95

Productomschrijving: PenAgain Potlood, 
vullingen

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs per 5 stuks: €5,95
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Spellingkleurplaten - deel 1 

Voor het leren van de spellingregels is het 
belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zelf 
de regels één voor één te ontdekken en dat ze 
inzicht krijgen in de aard en structuur van de taal. 
Als kinderen begrijpen hoe woorden in elkaar 
zitten, is spelling minder moeilijk en iets wat ze 
kunnen.

De spellingkleurplaten kunnen bij het zelf 
ontdekken van de spellingregels een basis 
vormen. Je geeft immers iets van sturing doordat 
er per regel één kleurplaat aan de orde komt, 
maar je geeft ruimte qua verdere invulling van de 
kleurplaat, waardoor kinderen hun eigen 
steunplaat maken en misschien gaan ontdekken 
dat taal leuk is.

In deze versie vind je de meest voorkomende 
spellingregels van groep 3. Denk bijvoorbeeld aan 
de eer/oor/eur regel, de f/v en de s/z regel of 
de ei/ij en de au/ou regel. De 
Spellingkleurplaten zijn ook remediërend te 
gebruiken voor groep 4 en hoger. 

Productomschrijving: Spellingkleurplaten

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €14,95

Productomschrijving: Handleiding

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €4,95

Productomschrijving: Spellingzoekers

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €4,95

Spellingzoekers - deel 1

De Spellingzoekers zijn een leuke aanvulling op de 
Spellingkleurplaten. Bij elke spellingregel zijn 
voorbeeld woorden gebruikt. Deze woorden zijn 
verstopt in de spellingzoekers. 

In dit deel vind je woorden van de meest 
voorkomende spellingregels van groep 3. Denk 
bijvoorbeeld aan de eer/oor/eur regel, de f/
v en de s/z regel of de ei/ij en de au/ou regel. 
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Productomschrijving: WerkWoordWijzer

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €4,95

WerkWoordWijzer

De WerkWoordWijzer is een beeldend stroom-
schema waarin je stap voor stap ontdekt hoe je 
werkwoorden precies moet schrijven. Op de 
achterkant staan nog twee mindmaps met 
handige ontleedtips over de persoonsvorm en het 
onderwerp. A4 gevouwen naar A5. 

Productomschrijving: BGRPND LZN

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €24,95

BGRPND LZN

In een fraai vormgegeven en stevig A5 mapje 
vind je een overzichtelijk stappenplan met op de 
achterkant een woordhulp die je helpt voor het 
lezen, tijdens en na het lezen. En nog veel meer 
om een goede begrijpend lezer te worden.

Productomschrijving: Steunkaartjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €4,95

Steunkaartjes begrijpend lezen: 
Signaalwoorden

In deze set met 5 kaartjes van 15 bij 15 cm vind 
je singnaalwoorden die horen bij chronologisch, 
opsomming, tegenstellingen en voorbeelden. Op 
de achterkant kan je woorden aanvullen. De 
kaartjes bieden steun bij begrijpend lezen. 

Productomschrijving: Leesliniaal vergrootglas

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €8,95

Maped Leesliniaal vergrootglas

Leg deze leesliniaal op een stukje tekst en hij 
vergroot de letters in de hoogte 1,5 keer. Gebruik 
de rode leeslijn om de regel te volgen. De 
leesliniaal is 25 cm lang en heeft een kleine 
vergrootglas welke 3x vergroot. Met 
beschermingsetui. 
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Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal 

In de kleur(en): keuze uit 11 kleuren

Prijs: €2,95

Crossbow® Gekleurde Leesliniaal versie 1 
(Duo) 

De gekleurde leesliniaal versie 1 (duo) is een 
smalle gekleurde strook (205x80 mm), gemaakt 
van transparant plastic. Deze leesliniaal heeft 
twee kanten, de ene kant is 11 mm hoog, de 
andere kant is 30 mm hoog. Met de smalle kant 
kan je een grote regel of twee kleine regels lezen. 
De brede kant kan gebruikt worden om de 
volgende regel al te kunnen zien, zodat vooruit 
gelezen kan worden. De twee kanten worden 
gescheiden door een brede ondoorzichtige band. 
De leeslinialen kunnen naar wens op maat worden 
geknipt zodat de leesliniaal makkelijk over de te 
lezen tekst past.

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal

In de kleur(en): set van 10 kleuren

Prijs: €20,00

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal 

In de kleur(en): keuze uit 11 kleuren

Prijs: €2,95

Crossbow® Gekleurde Leesliniaal versie 2 

De gekleurde leesliniaal versie 2 is een smalle 
gekleurde strook (205x80 mm), gemaakt van 
transparant plastic. Deze leesliniaal is geheel 
doorzichtig en heeft een leeslijn, 1 cm vanaf de 
bovenkant. Met deze leesliniaal kan je de te lezen 
regel volgen, maar ook de volgende regel zien, 
zodat vooruit gelezen kan worden. De leeslinialen 
kunnen naar wens op maat worden geknipt zodat 
de leesliniaal makkelijk over de te lezen tekst 
past.

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal

In de kleur(en): set van 10 kleuren

Prijs: €20,00
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Visuele Stress Evaluatie pakket 
(herziene druk) 

Het Visuele Stress evaluatie pakket is een 
complete handleiding voor het testen van 
ongemakken tijdens het lezen (visuele stress). 
Het gebruik van een gekleurde leesliniaal kan 
deze ongemakken zoals bijvoorbeeld, dansende 
letters, vermoeide ogen en of hoofdpijn, 
aanzienlijk verminderen. Dit pakket bevat 
volledige instructies hoe je kan testen met welke 
kleur leesliniaal de deelnemer het meest 
comfortabel kan lezen. In de map vind je naast 
deze instructies ook achtergrond informatie, 
richtlijnen wat te doen met de resultaten, 2 x 11 
leeslinialen A5 in verschillende kleuren om de test 
te doen, en kopieerbladen. 

Productomschrijving: Beeldscherm Leesliniaal

In de kleur(en): keuze uit 11 kleuren

Prijs: vanaf €12,50

Crossbow® Beeldscherm Leesliniaal 

De beeldscherm leesliniaal verandert de kleur van 
je gehele computerscherm en vermindert de 
lichtreflectie. De leesliniaal blijft aan het scherm 
plakken door de elektrische statische lading. 
Leverbaar in verschillende maten.

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal 

In de kleur(en): keuze uit 11 kleuren 

Prijs: €5,95

Crossbow® Gekleurde Leesliniaal A4 

De gekleurde leesliniaal A4 is een gekleurd 
transparant plastic sheet zo groot als een A4-tje. 
Ze zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld examens 
en bladmuziek, maar ook voor grafieken en 
patronen. Ze zijn gemakkelijk te knippen zodat je 
ze ook kunt gebruiken voor kleine pagina’s of 
boeken. 

Productomschrijving: Visuele Stress pakket

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €89,95
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Learning Loft Leesliniaal, 
Eye Lighter
 
De Eye Lighter Leesliniaal kan helpen de ogen te 
focussen op een zin of een stuk tekst. Leg de 
leesliniaal op de te lezen zin en focus en 
concentratie worden versterkt.

Deze leesliniaal van het merk Learning Loft, is 15 
cm bij 3,5 cm en is gemaakt van hard duurzaam 
plastic. De Eye Lighter Leesliniaal is niet buigzaam 
en zijn kleiner dan de leeslinialen van het merk 
Ashley en Crossbow. Ook de kleuren zijn wat 
feller.

Productomschrijving: Leesliniaal Eye Lighter

In de kleur(en): keuze uit 6 kleuren

Prijs: €2,95

Productomschrijving: Leesliniaal Eye Lighter

In de kleur(en): set van 6 kleuren

Prijs: €15,00

Productomschrijving: Leesliniaal Slide Reader

In de kleur(en): geel

Prijs: €2,95

Leesliniaal, Slide Reader 

Deze gele leesliniaal helpt de ogen te focussen op 
één woord, letters of een deel van een woord. Leg 
de leesliniaal op de te lezen zin en schuif de witte 
strip uit de liniaal, zodat een deel van de zin 
zichtbaar wordt. Deze leesliniaal kan een 
hulpmiddel zijn wanneer focussen op een woord in 
een stuk tekst of een zin moeilijk gaat.
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Productomschrijving: Leeswijzer, breed

In de kleur(en): keuze uit 9 kleuren

Prijs: €2,95

Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
leeswijzer, breed 

In dezelfde kleuren als de Ashley® Leesliniaal met 
gekleurde leeswijzer, smal maar dan met een 
breed venster. Zeer geschikt als volgende stap na 
de smalle leeswijzer.  

Productomschrijving: Leeswijzer, smal

In de kleur(en): keuze uit 10 kleuren

Prijs: €1,75

Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
Leeswijzer, smal 

Focus en concentratie worden versterkt door het 
gebruik van deze leesliniaal, gemaakt van 
transparant dun plastic. Gebruik deze leesliniaal 
wanneer focussen op een zin in een stuk tekst 
moeilijk gaat.

Let op! Deze leeslinialen zijn kleiner, dunner en 
hebben andere kleuren dan de leeslinialen van 
Crossbow®.

Productomschrijving: Leeswijzer A4

In de kleur(en): keuze uit 9 kleuren

Prijs: €5,95

Ashley® Leesliniaal met gekleurde 
leeswijzer A4 

In dezelfde kleuren als de Ashley® Leesliniaal met 
gekleurde leeswijzer, smal en breed, maar dan in 
A4 formaat. Zeer geschikt om A4 documenten of 
toetsen in kleur te lezen. 

Productomschrijving: Leeswijzer, smal

In de kleur(en): set van 10 kleuren

Prijs: €14,95

Productomschrijving: Leeswijzer, smal

In de kleur(en): set van 12 stuks

Prijs: €17,95
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Productomschrijving: Gekleurd Schrijfschrift

In de kleur(en): keuze uit 4 kleuren

Prijs: €3,50

Gekleurd Schrijfschrift 

Dit gekleurde schrijfschrift heeft extra 
schrijfregels. Schrijf de letters in de schaduwregel 
en de lussen er boven of er onder. De schaduw-
regel is 5 mm, de ruimte boven en onder de 
schaduw-regel zijn ook 5 mm. Het schrift heeft 24 
pagina’s en de dikte van het papier is 120 gram. 

Productomschrijving: Gekleurd Lijntjesschrift

In de kleur(en): keuze uit 4 kleuren

Prijs: €4,95

Gekleurd Lijntjesschrift A5+ 

Dit gekleurde lijntjesschrift is iets groter dan A5 
en heeft een regelafstand van 1 cm. Het schrift 
heeft 24 pagina’s en de dikte van het papier is 
120 gram.

Productomschrijving: Gekleurd Ruitjesschrift

In de kleur(en): keuze uit 4 kleuren

Prijs: €5,95

Gekleurd Ruitjesschrift A4 

Het gekleurde ruitjesschrift A4 heeft ruitjes van 1 
bij 1 cm. Het schrift heeft 24 pagina’s en de dikte 
van het papier is 120 gram. 

Productomschrijving: Gekleurd Schrijfblok

In de kleur(en): keuze uit 4 kleuren

Prijs: €5,95

Gekleurd Schrijfblok A4 

Dit gekleurde schrijfblok heeft een normale 
regelafstand (0,8 cm). Hij telt 60 pagina’s. Het 
blok is kopgelijmd, zodat je de pagina’s er 
makkelijk uit kunt scheuren. Het A4 schrijfblok 
heeft 4 perforatie gaten. 
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Productomschrijving: InPrint 3

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €290,00

InPrint 3 (Widgit Symbolensoftware) 

InPrint is bij uitstek geschikt voor het maken van 
symboolboekjes, werkbladen, werkbeschrijvingen, 
dagritmekaartjes of planborden. Het is primair 
bedoeld voor leerkrachten en ouders die extra 
materialen willen maken bij de lessen en ter 
ondersteuning van de communicatie. 

Productomschrijving: SymWriter 2

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €260,00

SymWriter 2 (Widgit Symbolensoftware) 

Symwriter is de tekstverwerker om te schrijven 
met symbolen. Geschikt voor leerlingen die 
zelfstandig kunnen werken en extra ondersteuning 
kunnen gebruiken bij het leren lezen en schrijven. 
Met spraakfunctie. 

Productomschrijving: Widgit Online

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: vanaf €12,10 

Widgit Online (Widgit Symbolensoftware) 

Maak, bewaar en deel gesymboliseerde 
leermiddelen. Ondersteun leren en communiceren 
door het maken van symbooldocumenten, 
flitskaarten, activiteiten en tijdplanners in uw 
webbrowser. Ga naar www.widgitonline.com.
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Productomschrijving: Splitshuisjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95

Splitshuisjes van 1 tot en met 10

Leer kinderen splitsen, maar ook direct de 
toepassing hiervan. Op de voorkant staan van de 
getallen met alle splitsingen en op de achterkant 
kan de leerling met 1 splitsing, 2 erbij en 2 eraf 
sommen maken. De set bestaat uit 10 
splitshuisjes (1 tot en met 10) A5 formaat.

Productomschrijving: Rekenbord splitsen

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,00

Rekenbord voor splitssommen, whiteboard 

Gebruik het Rekenbord voor splitssommen 
(familiesommen/ vriendjessommen) en het 
omkeerprincipe (omdraaiingen). Het rekenbord 
kan ook gebruikt worden voor keersommen. Het 
rekenbord, whiteboard is 10,5 cm bij 14,8 cm (A6) 
en is gemaakt van duurzaam plastic. 

Productomschrijving: 10-zijdige dobbelsteen 

In de kleur(en): keuze uit 5 kleuren

Prijs: €1,00

10-zijdige dobbelsteen in dobbelsteen 
(28mm)

Een 10-zijdige dobbelsteen met een klein 10-zijdig 
dobbelsteentje er in. Leuk voor verschillende 
rekenspelletjes. Tel bijvoorbeeld alle getallen die 
je gooit bij elkaar op. Of vermenigvuldig de 
getallen. Leverbaar in 5 verschillende kleuren. 

Productomschrijving: Splitsdoosje

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

RE-Plastic® Splitsdoosje

Dit splitsdoosje is een handig hulpmiddel voor 
splitsoefeningen tot 20. Het doosje heeft 3 vakjes 
waarvan 2 met deksel. Door de deksels te openen 
zie je hoeveel balletjes er verdeeld zijn. Het 
splitsdoosje is 12,5 bij 7,5 bij 1,5 cm en bevat 20 
rode balletjes. 
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Productomschrijving: "Getal van de dag"

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,95

"Getal van de dag" wisbordje 

Oefen de getallen en het getalbegrip met het 
wisbordje "Getal van de dag". Maak gebruik van 
een whiteboardstift en oefen regelmatig het getal 
van de dag. Het wisbordje is gemaakt van 500 
grams gestreken sulfaatkarton en is glanzend 
gelamineerd.

Productomschrijving: Getallenlijn 0-20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,50

Getallenlijn 0-20, whiteboard 

Op de voorkant van het whiteboard staan de 
cijfers 0 tot en met 20. Op de achterkant staat 
een lege getallenlijn. De getallenlijn is 10,5 cm bij 
29,7 cm en is gemaakt van duurzaam plastic.

Productomschrijving: Getalkaarten 1 t/m 20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €24,95

Getalkaarten 1 t/m 20 met vingerbeeld

Set van 20 dubbelzijdig bedrukte A4 kaarten met 
de getallen 1 tot en met 20. Op elke kaart staat 
een getal met visuele ondersteuning van een 
kralenketting of rekenrek, de plaats op de 
getallenlijn en een vingerbeeld. De kaarten 
kunnen gebruikt worden als lijn aan de muur.

Productomschrijving: Getallenlijnen wisbordje

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,95

Getallenlijnen, wisbordje A4

Een A4 wisbordje (liggend) met 3 lege 
getallenlijnen om zelf in te vullen met een 
whiteboardstift. Het wisbordje is gemaakt van 500 
grams glanzend gelamineerd sulfaatkarton. 
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Productomschrijving: Getallenlijn 1-20

Afmeting: 5 x 31,5cm, 5 structuur

Prijs: €1,50

Getallenlijn, sticker

De getallenlijn stickers kunnen gemakkelijk op de 
tafel van de leerling geplakt worden. Met een 
whiteboardstift kan de leerling de som uittekenen 
als visuele ondersteuning. De getallenlijnen zijn 
gedrukt op een vinyl hoogglans sticker en 
leverbaar in 3 soorten. 

Productomschrijving: Getallenlijn mat, 1-20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

Getallenlijn mat, 1-20 (even en oneven)

De getallenlijn mat om bewegend te rekenen in de 
klas. Op deze mat staan de getallen 1 tot en met 
20 in vakjes; de oneven getallen rood en de even 
getallen wit. De mat is 20cm bij 300cm en is 
makkelijk oprolbaar. Gemaakt van afwasbaar PVC 
doek. Enkelzijdig bedrukt. 

Productomschrijving: Getallenlijn mat, 1-20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

Getallenlijn mat, 1-20 (met 5 structuur)

De getallenlijn mat om bewegend te rekenen in de 
klas. Op de mat staan de getallen 1 tot en met 20, 
ingedeeld in de kleuren rood en wit op basis van 
de 5 structuur. De mat is 20cm bij 300cm en is 
makkelijk oprolbaar. Gemaakt van afwasbaar PVC 
doek. Enkelzijdig bedrukt.

Productomschrijving: Getallenlijn 1-100

In de kleur(en): 4 x 68cm, 10 structuur

Prijs: €1,75

Productomschrijving: Getallenlijn 1-50

Afmeting: 4 x 68cm, 10 structuur

Prijs: €1,75
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Productomschrijving: Rekenrekje tot 20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

RE-Wood® Rekenrekje tot 20

Dit rekenrekje gemaakt van gerecycled hout is 
geschikt om rekenen tot 20 visueel en inzichtelijk 
te maken. Het rekje heeft 2 rijen met elk 10 
kralen, 5 rode en 5 witte (5-structuur). De kralen 
hebben een diameter van ± 13 mm. Het rekje 
is 25 x 4,5 x 6cm groot. 

Productomschrijving: Kralenketting tot 100

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €7,95

RE-Plastic® Kralenketting tot 100

De kralenketting is gemaakt met kralen van 
gerecycled plastic (RE-Plastic®) en is geschikt om 
rekenen tot 100 visueel en inzichtelijk te maken. 
De ketting heeft 100 kralen, om en om 10 rode en 
10 witte (10-structuur). De kralen hebben een 
diameter van ± 10mm en de ketting is ongeveer 
150cm lang.

Productomschrijving: Kralenketting tot 20

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €2,50

RE-Plastic® Kralenketting tot 20

De kralenketting is gemaakt met kralen van 
gerecycled plastic (RE-Plastic®) en is geschikt om 
rekenen tot 20 visueel en inzichtelijk te maken. 
De ketting heeft 20 kralen, 5 rode en 5 witte en 
dan weer 5 rode en 5 witte (5-structuur). De 
kralen hebben een diameter van ± 10mm en de 
ketting is ongeveer 45cm lang. 

Productomschrijving: Rekenrek tot 100

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

RE-Wood® Rekenrek tot 100

Dit rekenrek gemaakt van gerecycled hout is 
geschikt om rekenen tot 100 visueel en 
inzichtelijk te maken. Het rekje heeft 10 rijen met 
elk 10 kralen, 10 rode of 10 witte (10-structuur). 
De kralen hebben een diameter van ± 13 mm en 
het rekje is 25 x 17 x 4,5cm groot.
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Productomschrijving: Honderdveld-huisje

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,95

Honderdveld-huisje, wisbordje

Het honderdveld-huisje, wisbordje (A4) is 
gemaakt van 500 grams gestreken sulfaatkarton 
en is glanzend gelamineerd. Dit honderdveld gaat 
bewust door tot 120 (101-120 in grijze balken), 
zodat leerlingen direct leren doortellen over de 
100. 

Productomschrijving: Honderdveld

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €2,95

Honderdveld, whiteboard 

Gebruik het honderdveld, whiteboard als 
hulpmiddel voor sommen tot 100. Op de voorkant 
staan 100 vakjes met daarin de getallen 1 tot en 
met 100. Op de achterkant staan 100 lege vakjes. 
Schrijf en wis met een whiteboardstift. Het 
honderdveld is 21 cm bij 24 cm en is gemaakt van 
duurzaam plastic. 

Productomschrijving: Honderdveld-huisjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,95

Kleine honderdveld-huisjes, wisbordje

Een wisbordje (liggend) met 8 honderdveld-
huisjes om de sprongen en of de tafels van de 
getallen 2 tot met 9 te oefenen. Het wisbordje 
(A4) is gemaakt van 500 grams gestreken 
sulfaatkarton en is glanzend gelamineerd.

Productomschrijving: Tafelster, wisbordje A3

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

Tafelster, wisbordje A3

Leer de tafels door ze te tekenen in de tafelster. 
Hierdoor leren kinderen de structuur in de tafels. 
Door twee tafels tegelijk te maken, zien de 
kinderen direct de structuurverschillen van de 
tafels. Ook leuk om twee tafels in één ster te 
tekenen en dan met twee kleuren te werken.
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Productomschrijving: Schip Ahoy 

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €6,95

Schip Ahoy - Tafelmethode

Dit totaalpakket is het nieuwe hulpmiddel van 
Beeldenderwijs om alle tafels op een speelse en 
effectieve manier te oefenen en ook daadwerkelijk 
te automatiseren. Het pakket bevat een 
tafelkaart, 10 wisbordkaartjes en een handleiding.

Productomschrijving: Tafelkaart, whiteboard

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €2,95

Tafelkaart, whiteboard 

Op deze tafelkaart staan de tafels van 
vermenigvuldigen van 1 tot en met 12. Op de 
voorkant zijn de hokjes ingevuld met de 
antwoorden. Op de achterkant zijn de hokjes leeg. 
Schrijf op deze kaart met een whiteboardstift. 
Deze kaart is gemaakt van duurzaam plastic.

Productomschrijving: Table Turners

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €4,95

Table Turners, tafelcirkels 

De Table Turner heeft 12 cirkels met de tafels 1 
tot en met 12 . Op de achterkant van de kaarten 
staan i.p.v. antwoorden vraagtekens. Zo kan je 
jezelf controleren. De cirkels hebben een diameter 
van ± 10cm. Leuk om samen te gebruiken met de 
Tafelcirkel, whiteboard.

Productomschrijving: Tafelcirkel, whiteboard

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,50

Tafelcirkel, whiteboard 

Met de tafelcirkel leer je tafels van vermenig-
vuldigen in een cirkel in plaats van in rijtjes als 
1x1=1, 1x2=2 enz. Zet met een whiteboardstift in 
het midden het cijfer van de tafel. En vul er om 
heen de antwoorden in. Op deze manier kan er 
makkelijker een verband gelegd worden tussen de 
antwoorden. De Tafelcirkel, whiteboard is 14 cm 
bij  14 cm en is gemaakt van duurzaam plastic. 
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Productomschrijving: MAB Leerlingenset

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95

RE-Plastic® MAB materiaal: Leerlingenset 

Rekenen met MAB materiaal maakt rekensommen 
visueel en inzichtelijk. Het helpt bij het begrijpen 
van de getalstructuur voor een beter getalbegrip. 
Deze leerlingenset is 121 delig.

Productomschrijving: Rekenbord 10 x 10cm

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €7,95

RE-Plastic® Honderdveld Rekenbord

Maak getallen tot 100 visueel en inzichtelijk met 
dit honderdveld rekenbord. Het bord is 10 bij 
10cm en wordt geleverd met 20 gele eenheden en 
8 groene tientallen. De eenheden en tientallen 
kunnen op het bord geklikt worden. 

Productomschrijving: MAB Montessori-set

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

RE-Wood® MAB materiaal: Montessori-set 

Rekenen met MAB materiaal maakt rekensommen 
visueel en inzichtelijk. Het helpt bij het begrijpen 
van de getalstructuur voor een beter getalbegrip. 
Deze Montessori-set is 121 delig.

Productomschrijving: Rekenblokjes 

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €15,00

Rekenblokjes set van 100

Maak rekensommen visueel met deze 
rekenblokjes. De blokjes van 1,8 cm2 passen aan 
alle kanten in elkaar. Gebruik de blokjes voor 
verschillende doeleinden. In 10 verschillende 
kleuren, 10 blokjes per kleur.
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Productomschrijving: Getalwaaier, aanvulset

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €6,95

Getalwaaier 10.000 tot 9.999.999, aanvulset

Gebruik de getalwaaier aanvulset om de 
getalwaaier 1 tot 9.999 aan te vullen tot 
9.999.999. De waaier wordt dan 10cm langer. Bij 
deze set wordt een extra lange busschroef 
geleverd.

Productomschrijving: Getalwaaier 

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €6,95

Getalwaaier 1 tot 9.999

De getalwaaier is een handig hulpmiddel om 
kinderen inzicht te geven in de getalstructuur van 
1 tot 9.999. De getalwaaier ligt goed in de 
kinderhand (formaat 15cm x 3,5 cm). Onder de 
getalbeelden staat het getal geschreven, zo is het 
handig om een groot getal uit te spreken. De 
kaarten zijn ook los te gebruiken om de getallen 
te leggen. De getalwaaier wordt los geleverd, 
zodat je zelf kunt kiezen om ze los te gebruiker of 
als waaier. 

Productomschrijving: Getalwaaier

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €13,95

Getalwaaier 1 tot 9.999.999

Dit is de getalwaaier 1 tot 9.999 plus de aanvulset 
tot 9.999.999 en wordt geleverd met een korte en 
een lange busschroef. Zo kan je zelf kiezen hoe 
groot je de getalwaaier maakt. Op zijn grootst 
wordt de waaier 25cm x 3,5cm. 

Productomschrijving: Flip-over

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €24,95

Flip-over - Getallen en Breuken

Met deze dubbelzijdige flip-over van 50cm lang en 
± 20cm hoog maak je de duizendtallen, 
honderdtallen, tientallen en eenheden - en op de 
andere kant de breuken, procenten en decimalen - 
visueel en overzichtelijk. Deze grote flip-over is 
zeer geschikt voor leraren om hun uitleg visueel te 
ondersteunen. 
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Productomschrijving: Oefenklokken

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €5,95

Oefenklokken, analoog en digitaal 

Deze set bestaat uit twee oefenklokken. Eén voor 
analoog klokkijken en één voor digitaal klokkijken. 
Beide klokken hebben geheugensteuntjes: rode 
wijzer (minuten), blauwe wijzer (de uren), over 
(oranje) en voor (violet) en hulpzinnen. 

Productomschrijving: Oefenklok, whiteboard 

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,50

Oefenklok, whiteboard 

Gebruik de oefenklok, whiteboard als hulpmiddel 
bij het leren klokkijken, van analoog naar digitaal 
en andersom. De oefenklok is 15 cm bij 18 cm en 
is gemaakt van duurzaam plastic. 

Productomschrijving: Euromunten speelgeld

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €5,95

Euromunten speelgeld, set van 80 

Superleuk speelgeld voor thuis of in de klas. Speel 
winkeltje en oefen rekenen met geld. De set bevat 
80 plastic speelmunten op ware grootte, 10 
munten van elke soort. 

Productomschrijving: Euro biljetten speelgeld

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

Euro biljetten speelgeld, set van 40

Superleuk speelgeld voor thuis of in de klas. Speel 
winkeltje en oefen rekenen met geld. Deze set 
bevat 40 papieren dubbelzijdig bedrukte biljetten. 
Let op! Niet op ware grootte, maar kleiner. 
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Productomschrijving: Opzoekkaarten

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €6,50

Opzoekkaarten: breuken en procenten 

In het opzoekboekje, met wiro-binding, zitten 8 
uitlegkaarten voor rekenbewerkingen met breuken 
en 5 voor bewerkingen met procenten. Bij het 
opzoekboekje zit een wisbordje om direct je eigen 
sommen te oefenen met behulp van de kaarten. 

Productomschrijving: Breukenwaaier XL

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €14,95

Breukenwaaier XL 

De breukenwaaier XL biedt praktische hulpkaarten 
voor het oplossen van alle breukensommen. Bij 
iedere bewerking hoort een handige, unieke 
hulpkaart waarbij op een zeer visuele manier een 
voorbeeld van de som wordt gegeven. In het 
tekstblokje eronder wordt de breukenbewerking 
nogmaals stapje voor stapje uitgelegd.

Productomschrijving: Breukencirkels

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €9,95

RE-Plastic® Breukencirkels (71 delig)

Deze breukencirkels, gemaakt van gerecycled 
plastic, maken rekenen met breuken visueel. De 
set bevat 71 stukken om 10 cirkels met een 
diameter van 10 cm te maken. Op de voorkant 
van een stukje staat de naam van de breuk. Op 
de achterkant niet. 

Productomschrijving: Breukentoren

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95

Breukentoren 

Gebruik deze breukentoren om breuken, 
decimalen en procenten te verkennen en te 
vergelijken. De blokjes zijn kleurrijk, duurzaam en 
kunnen op elkaar geklikt worden. De set bestaat 
uit 51 blokjes. 
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Productomschrijving: Steunkaartjes 

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

Steunkaartjes rekenen: OM OP IN

In deze steunkaarten set vind je niet alleen een
handig ezelsbruggetje voor de formules:
omtrek,  oppervlakte en  inhoud, maar zul je door
de duidelijke plaatjes ook beter in staat zijn te
kiezen welke formule je wanneer gebruikt. De set
bestaat uit 4 kaartjes en zijn 15cm x 15cm groot.

Productomschrijving: MeetMaatje

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €14,95

MeetMaatje

Het MeetMaatje helpt je bij alle sommen die met
meten te maken hebben: van omtrek tot inhoud,
maar ook bij gewicht en snelheid. Door de kleur-
rijke en duidelijke illustraties wordt in 1 oogopslag 
duidelijk hoe je snelheid omrekent van m/sec naar 
km/u, hoeveel kwartalen er in 1 jaar zitten en dat 
1 dm3 toch echt hetzelfde is als 1 liter.

Productomschrijving: Geobord

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

RE-Plastic® Geobord

Dit transparante Geobord, gemaakt van 
gerecycled plastic, is ideaal voor motorische en 
visuele oefeningen. Het bord is 15 bij 15cm en 
heeft 25 pinnetjes om met elastiekjes vormen 
mee te maken. 

Productomschrijving: VerhaalSomWijzer

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

VerhaalSomWijzer

De VerhaalSomWijzer is een beeldend hulpmiddel 
voor redactiesommen of verhaaltjessommen. Op 
een mooi vouwbaar A4 naar A5 model 
(hoogwaardig en stevig materiaal) wordt je stap-
voor-stap uitgelegd hoe je deze sommen het 
makkelijkst kan maken. De wijzer is voorzien 
van duidelijke illustraties. 
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Productomschrijving: Voordeelpakket

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €37,50

Beeldend Rekenen - voordeelpakket

Het Beeldend Rekenen - voordeelpakket bevat het 
MeetMaatje, de Breukenwaaier XL, de 
VerhaalSomWijzer en de Schip Ahoy 
Tafelmethode. Met dit pakket pak je het metrieke 
stelsel, breuken, redactiesommen/
verhaaltjessommen en de tafels aan.

Productomschrijving: Totaalpakket

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €67,50

Beeldenderwijs - totaalpakket 

Het Beeldenderwijs totaalpakket bevat alle 
leerhulpmiddelen van Beeldenderwijs op het 
gebied van rekenen en begrijpend lezen. Het 
pakket bevat BGRPND LZN, het MeetMaatje, 
deBreukenWaaier XL, VerhaalSomWijzer, de Schip 
Ahoy - Tafelmethode en de WerkWoordWijzer. 
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Edz Kids Gehoorbeschermer, set van 6 stuks

Speciaal voor grotere groepen of voor in de klas, 
deze set van 6 gehoorbeschermers. Keuze uit 6 
dezelfde kleuren of 6 verschillende kleuren. 

Productomschrijving: Set van 6 stuks

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €99,95

Productomschrijving: Oogi actiefiguur 8cm

In de kleur(en): lichtblauw of rood

Prijs: €6,95

Oogi actiefiguur (8cm)

Oogi is een onweerstaanbaar dingetje.

Het prachtig ontworpen figuurtje heeft lange 
uitrekbare armen en een hoofd, handen en voeten 
die dienst doen als zuignappen. Door deze 
zuignappen kan het figuurtje aan elk glad 
oppervlak gekleefd worden.

Oogis zijn gemaakt van hoogwaardige 
siliconenrubber, vrij van schadelijke stoffen en zijn 
erg duurzaam. Ze zijn geschikt voor alle 
leeftijden, als speelgoed voor kinderen en zelfs als 
gadget voor volwassenen.

Productomschrijving: Gehoorbeschermer

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €19,95

Edz Kids Gehoorbeschermer 

Gehoorbeschermers/ oorkappen kunnen een 
goede oplossing bieden wanneer je snel afgeleid 
wordt door geluiden om je heen. Verminder 
auditieve prikkels zodat je je beter kunt 
concentreren. Deze gehoorbeschermers zijn ideaal 
voor in de klas of voor thuis, maar zijn ook 
geschikt voor evenementen, vuurwerk enz.. 

Deze geluidsdempers zijn opvouwbaar en 
comfortabel. Ze wegen maar 190 gram en passen 
bij kinderen vanaf 6 maanden tot ± 16 jaar. 
Demping ± 26 dB.
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Productomschrijving: Loopeez, Fidget Toy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €5,95

Loopeez, Fidget Toy

Heerlijk friemelding van 9cm lang. De twee 
kleurige tonnetjes zijn verbonden door twee 
ringen. Door hun vorm, past het perfect in één 
hand en kun je met je vingers de tonnetjes 
oneindig draaien. Gemaakt van kunststof. 

Productomschrijving: Gyrobi, Fidget Toy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €5,95

Gyrobi, Fidget Toy

De afzonderlijke kleurrijke vierkanten of cirkels 
kunnen in tegengestelde richting draaien, 
waardoor de Gyrobi iets weg heeft van, de naam 
zegt het al, een gyroscoop of tol. Hierdoor is het 
eindeloos te draaien, wat een rustgevende 
werking heeft. De Gyrobi Fidget Toy ligt prettig in 
de hand en je kunt er zowel met één als met twee 
handen heerlijk mee friemelen. De fidget toy is 
9cm en is gemaakt van kunststof.

Productomschrijving: Swingos, Fidget Toy

In de kleur(en): n.v.t. 

Prijs: €7,95

Swingos, Fidget Toy

Heerlijke fidget voor kinderen, tieners en 
volwassenen. De drie ringen van 5,5cm kan je 
eindeloos draaien. De Swingos is een geweldige 
tool voor therapie, de fijne motoriek en de oog-
hand coördinatie. Voor friemelaars van alle 
leeftijden (vanaf 5 jaar).

Productomschrijving: Mini Loopeez

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €4,95

Mini Loopeez, Fidget Toy

Heerlijk friemelding van 6cm lang. (echt een stuk 
kleiner dan de Loopeez van 9cm). De twee 
kleurige tonnetjes zijn verbonden door twee 
ringen. Door hun vorm, past het perfect in één 
hand en kun je met je vingers de tonnetjes 
oneindig draaien. Gemaakt van kunststof.
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Productomschrijving: Tangle Junior Fuzzies

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €6,95

Tangle Junior Fuzzies

Tangle Fuzzies is de Tangle met een fluweel zacht 
laagje om de 18 boogjes. De boogjes hebben 
verschillende kleuren. Geschikt voor in de klas, 
omdat de zachte boogjes minder geluid maken 
tijdens het friemelen.

Productomschrijving: Tangle Junior Crazy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €5,95

Tangle Junior Crazy

De Tangle Junior Crazy (Textured) is de Tangle 
met 18 vlakke en ruwe boogjes. Zo zijn er 
boogjes met nopjes of ribbels. Leverbaar in 
verschillende kleurencombinaties.

Productomschrijving: Tangle Junior Classics

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €5,95

Tangle Junior Classics

De Tangle is opgebouwd uit een serie boogjes van 
90 graden. Deze zijn door een slim kliksysteem 
met elkaar verbonden en dus ook eenvoudig los te 
maken. Hierdoor kan de Tangle eindeloos veel 
vormen aannemen. De Tangle heeft geen begin of 
eind en kan op alle mogelijke manieren bewegen. 
Het is een speeltje, een kunstwerkje, een 
puzzeltje, een sieraad, een hersentrainer en of 
een antistress middel. 

Productomschrijving: Tangle Hairy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €12,95

Tangle Hairy 

De Tangle Hairy is de Tangle met kunststof 
rekbare haartjes op de 16 boogjes. De haartjes 
zorgen voor een extra tactiele en sensorische 
ervaring. De harige boogjes hebben verschillende 
kleuren.
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Productomschrijving: Palm Tangle Classics

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €11,95

Palm Tangle - Classics

Twisty inspiration in the PALM of your hands! De 
unieke Palm Tangle is de start van een nieuwe 
generatie Tangles. Deze Tangle is dubbel zo groot 
als een Junior Tangle.

Productomschrijving: Palm Tangle Metallics

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €12,95

Palm Tangle - Metallics

Twisty inspiration in the PALM of your hands! De 
unieke Palm Tangle is de start van een nieuwe 
generatie Tangles. De boogjes van deze Tangle 
zijn groter dan die van de Tangle Junior en hebben 
een metallic-look. 

Productomschrijving: Tangle Relax Therapy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €8,95

Tangle Relax Therapy

Dit is de Tangle met een rubberen laag om de 20 
boogjes met op ieder boogje nopjes. De boogjes 
zijn dunner dan de Tangle Therapy. Zeer geschikt 
voor in de klas, omdat de rubberen boogjes geen 
geluid maken tijdens het friemelen.

Productomschrijving: Tangle Therapy

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €16,95

Tangle Therapy 

Dit is de Tangle met een rubberen laag om de 20 
boogjes met op ieder boogje nopjes. De boogjes 
zijn dikker dan de andere Tangles. 
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Productomschrijving: Oibo, kauw- bijtbal

In de kleur(en): Lichtblauw

Prijs: €9,95

Oibo, siliconen kauw- bijtbal 

De Oibo is een super leuke kauw- bijtbal, gemaakt 
van flexibel siliconen, in een handige vorm. Je kan 
er op bijten, er aan trekken, mee gooien, 
makkelijk vangen... en nog veel meer.

Productomschrijving: Kauw- bijtstaafjes

In de kleur(en): donkerblauw

Prijs: €9,95

Chewberz, Kauw- bijtstaafjes, set van 3

Het Chewberz Kauw-bijtstaafjes zijn donkerblauwe 
niet giftig, kunststof staafjes waar veilig op 
gekauwd kan worden. In de set zitten 3 
verschillende staafjes, een met nopjes, een met 
ribbels en een zonder textuur.

Productomschrijving: Kauw- bijtstaafje

In de kleur(en): transparant

Prijs: €4,95

Chewease Kauw- bijtstaafje 

Het Chewease Kauw-bijtstaafje is een 
onopvallend, niet giftig, kunststof staafje waar 
veilig op gekauwd kan worden. Dit kauw- 
bijtstaafje kan ook achter op een dunne pen of 
potlood geplaatst worden. Zo blijven pennen en 
potloden heel. 

Productomschrijving: Bolli kauw- bijtbal

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €9,95

Bolli, siliconen kauw- bijtbal

De Bolli is een leuke tactiele en sensorische bal 
voor baby's, om op een speelse manier 
motorische vaardigheiden te leren. Maar... hij is 
ook erg leuk voor kinderen en volwassenen. Een 
unieke bal voor jong en oud.
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Productomschrijving: Kauw- bijtketting 

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €22,50

ARK's Krypto-Bite® Kauw- bijtketting

De ARK's Krypto-Bite® bijtketting kan gebruikt 
worden om te voorzien in de kauw/ bijt behoefte 
van kinderen, of als hulpmiddel voor kauw- 
bijtoefeningen. Leverbaar in 3 verschillende 
sterktes: sterk, extra sterk en extra extra sterk.

Productomschrijving: Siliconen Bijtketting

In de kleur(en): paars

Prijs: €14,95

Siliconen Bijtketting, cirkel 

De Siliconen Bijtketting is een leuke en veilige 
ketting om op te kauwen, bijten, sabbelen of om 
mee te friemelen. Kauwen op kleren, pennen, 
haren, touwtjes en andere dingen hoeft niet meer.

Productomschrijving: Siliconen Bijtketting

In de kleur(en): paars

Prijs: €14,95

Siliconen Bijtketting, trapezium

De Siliconen Bijtketting is een leuke en veilige 
ketting om op te kauwen, bijten, sabbelen of om 
mee te friemelen. Kauwen op kleren, pennen, 
haren, touwtjes en andere dingen hoeft niet meer.

Productomschrijving: Siliconen Bijtketting

In de kleur(en): blauw

Prijs: €14,95

Productomschrijving: Siliconen Bijtketting

In de kleur(en): paars

Prijs: €14,95

Productomschrijving: Kauw- bijtketting

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €24,95

ARK's Brick Stick™ Kauw- bijtketting

De ARK's Brick Stick™ Kauw- bijtketting is een 
leuke en veilige ketting om op te kauwen, bijten, 
sabbelen of om mee te friemelen. Kauwen op 
kleren, pennen, haren, touwtjes en andere dingen 
hoeft niet meer. Leverbaar in 3 verschillende 
sterktes: sterk, extra sterk en extra extra sterk.
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Productomschrijving: WhisperPhone, junior

In de kleur(en): blauw

Prijs: €15,95

WhisperPhone met headset 

De WhisperPhone met headset kan je opzetten. 
Plaats de zwarte beugel achter om de nek. Plaats 
de kleine rondingen over de oren. Hierdoor komt 
de WhisperPhone voor het oor te zitten. De 
WhisperPhone kan zowel links– als rechtsom 
gedragen worden. 

Productomschrijving: WhisperPhone, senior

In de kleur(en): grijs

Prijs: €9,95

Productomschrijving: WhisperPhone, junior

In de kleur(en): blauw

Prijs: €8,25

WhisperPhone 

De Whisperphone (fluistertelefoon) is een 
akoestische hoofdtelefoon. Hiermee kunnen 
kinderen van alle leeftijden, maar ook 
volwassenen, zichzelf duidelijker horen, als ze 
leren lezen. Je kunt de WhisperPhone ook 
gebruiken voor spelling, bij articulatie en de 
ontwikkeling van het taalproces. 

Bij het spreken gaat de stem rechtstreeks naar 
het oor, waardoor de stem duidelijk te horen is. 
Hierdoor hoort de gebruiker zijn eigen stem veel 
beter en wordt de invloed van 
achtergrondgeluiden beperkt. 

WhisperPhone Element 

De WhisperPhone Element hou je met je hand 
vast en is ideaal om kinderen te helpen hun lees- 
en taalvaardigheden te ontwikkelen. Perfect voor 
kinderen die fijngevoelig zijn en liever de 
WhisperPhone vasthouden dan hem opzetten. Past 
altijd en is verstelbaar voor beter comfort.

Productomschrijving: WhisperPhone, senior

In de kleur(en): grijs

Prijs: €18,25
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Productomschrijving: Verzwaringsknuffel

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

Verzwaringsknuffel - Hond 

De Verzwaringsknuffel, Hond van ± 2 kilo is een 
sensorische knuffel gevuld met kunststof korrels. 
Leg de verzwaringsknuffel op schoot of op je 
schouder voor meer druk. Dit geeft een 
rustgevend effect voor kinderen met bijvoorbeeld 
ADHD en of Autisme.

Productomschrijving: Manimo Stressbal

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €12,95

Manimo Stressbal

De Manimo Stressbal is een heerlijke sensorische 
stressbal gevuld met kunststof granulaatkorrels. 
Speciaal ontworpen voor onderprikkelde en 
overprikkelde kinderen. De Manimo stressballen 
zijn van zeer goede kwaliteit.

Productomschrijving: Verzwaarde armbanden

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Abiliweights verzwaarde armbanden, 2 stuks

De Abiliweights zijn verzwaarde armbandjes of 
enkelgewichtjes en zijn geschikt als hulpmiddel bij 
sensorische prikkeling. Door de diepe druk van 
het extra gewicht wordt het kind zich bewust van 
de positie van het eigen lichaam (proprioceptie). 

Productomschrijving: Verzwaringsknuffel

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: vanaf €59,95

Manimo Verzwaringsknuffel 

De Manimo verzwaringsknuffel van 2 kilo is een 
sensorische knuffel gevuld met kunststof 
granulaatkorrels. Leg de verzwaringsknuffel op 
schoot of op je schouder voor meer druk. 
Speciaal ontworpen voor onderprikkelde en 
overprikkelde kinderen. De Manimo 
verzwaringsknuffels zijn van zeer goede kwaliteit.



www.leerhulpmiddelen.nl

Sensorische hulpmiddelen

Productomschrijving: Wigkussen

In de kleur(en): blauw

Prijs: €29,50

Movin' Sit Junior, wigkussen 

Dit wigvormige zitkussen is speciaal voor kinderen 
en zorgt ervoor dat het bekken naar voren 
kantelt. Hierdoor wordt de zithouding verbeterd 
en de onderrug ontlast. Het zitkussen is met lucht 
gevuld. 

Productomschrijving: Balanskussen

In de kleur(en): geel

Prijs: €56,00

CoreDisk Balanskussen 

De CoreDisk kan gebruikt worden als zitkussen, 
wiebelkussen, balanskussen, stapsteen (stepping 
stone), verzwaringskussen en of stressbal. De 
CoreDisk heeft een diameter van 30,5 cm en is 
gevuld met kleine balletjes (beanbag pellets).

Productomschrijving: Wiebelkussen

In de kleur(en): blauw

Prijs: €19,95

Bitty Bottoms Wiebelkussen 

Dit wiebelkussen gevuld met kleine PVC balletjes 
is ideaal voor kinderen die niet zo goed stil kunnen 
zitten. Het kussen heeft een diameter van 20 cm 
en dus geschikt voor kleine billen. Gebruik het 
wiebelkussen op de grond, op een stoel of kruk, 
op school of tijdens het eten. 

Productomschrijving: Zitkussen

In de kleur(en): rood

Prijs: €28,50

Disc 'o' Sit Junior, zitkussen 

De Disc 'o' Sit zorgt ervoor dat je tijdens het 
zitten blijft bewegen en een goede zithouding 
aanneemt. Door te zitten op een zitkussen krijgt 
het lichaam prikkels die ervoor zorgen dat het 
concentratievermogen wordt vergroot.

40
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Productomschrijving: Zitbal

In de kleur(en): blauw

Prijs: €39,95

Spordas Sit-N-Play - Zitbal 

Deze zitbal is ideaal voor kinderen van 3 tot 6 
jaar. Ze kunnen er mee spelen, hun balans trainen 
maar ook heerlijk op zitten en focussen op andere 
dingen. De opblaasbare bal wordt geleverd met 
een opblaasbare ring waar de bal op 
gestabiliseerd kan worden.

Productomschrijving: Wiebelkussen

In de kleur(en): groen of grijs

Prijs: €22,50

Stimove Wiebelkussen, 34cm

Dit veelzijdige opblaasbare wiebelkussen kan op 
verschillende manieren gebruikt worden. Gebruik 
hem om op te zitten om energie kwijt te kunnen, 
om de concentratie te verbeteren en een goede 
zithouding te bevorderen. Of gebruik hem om op 
te staan om de proprioceptieve en 
evenwichtsvaardigheden te verbeteren.

Productomschrijving: Zitzak Kussen

In de kleur(en): blauw of groen

Prijs: €29,95

Stimove Zitzak Kussen

Dit heerlijk zachte comfortabele kussen verbetert 
de lichaamshouding, ontlast de knieën en is ook 
een ideaal hulpmiddelen voor kinderen die moeten 
wiebelen. Het kussen is gevuld met kleine 
polystyreen korrels en is bekleed met een zachte 
rekbare stof Lycra.

Disc 'o' Sit Senior, zitkussen 

De Disc 'o' Sit zorgt ervoor dat je tijdens het 
zitten blijft bewegen en een goede zithouding 
aanneemt. Door te zitten op een zitkussen krijgt 
het lichaam prikkels die ervoor zorgen dat het 
concentratievermogen wordt vergroot. Het kussen 
heeft een diameter van 36 cm en kan maximaal 
120 kilo dragen. 

Productomschrijving: Zitkussen

In de kleur(en): blauw

Prijs: €33,00
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Productomschrijving: Speelmatten zacht

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €49,95

Speelmatten, set van 6 (zacht)

Deze set bevat 6 zachte puzzelstukjes: 1x Weide 
zacht, 1x Muffik zacht, 1x Dino-eieren zacht, 1x 
Schelpen zacht, 1x Gras zacht en 1x Kust zacht

Productomschrijving: Speelmatten mini

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €69,95

Muffik Sensorische Speelmatten

De Muffik Sensorische Speelmatten zijn 
puzzelstukken voor het maken van een 
orthopedische of sensorische tactiele speelmat. 

Ze zijn ontworpen voor kinderen vanaf 12 
maanden. Er is geen bovengrens, dus de 
speelmatten zijn zowel voor kinderen als 
volwassenen. Leg de stukken in elkaar zoals je 
wilt op een vlakke harde ondergrond en dan kun 
je ze meteen gebruiken. De puzzelstukken zijn 
gemaakt van duurzaam PVC (ftalaat vrij) en zijn 
antislip. Ze kunnen op elke vlakke ondergrond 
gebruikt worden, zelf op badkamertegels. De 
puzzelstukken zijn ± 30 x 30 cm. En de mini 
puzzelstukjes zijn ± 15 x 15 cm (4 mini stukjes 
maken samen 1 grotere).

De sets bevatten puzzelstukjes die naar eigen 
inzicht eenvoudig op grotere onderdelen kunnen 
worden bevestigd. Zachte puzzelstukken worden 
gebruikt om de voeten zachtjes te stimuleren, 
wakker te maken en te masseren. Ze verzachten 
vermoeide voeten en activeren ongebruikte 
spieren. Harde puzzelstukken helpen de voeten te 
verwarmen, versterken het gevoel van lopen op 
de mat, versterken de spieren en slappe enkels.

Speelmatten, set van 20 mini puzzelstukjes

Deze set bevat 20 kleine puzzelstukjes: 2x 
Zeester mini zacht, 2x Zeester mini hard, 2x Dino 
Eieren mini zacht, 2x Dino Eieren mini hard, 2x 
Slak mini zacht, 2x Slak mini hard, 2x Gras mini 
hard, 2x Gras mini zacht, 2x Weide mini zacht en 
2x Weide mini hard.
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Productomschrijving: Speelmatten (H1A)

In de kleur(en): n.v.t. 

Prijs: €99,95

Speelmatten, set van 13 (H1A)

Deze set bevat 13 puzzelstukjes: 1x Gras zacht, 
1x Dino-eieren zacht, 1x Kiezels hard, 1x Muffik 
hard, 1x Schelpen hard, 1x Noten, 1x Bos, 3x 
Twister hard, 1x Kust zacht, 1x Boomstammen en 
1x Egel. 

Productomschrijving: Speelmatten (M2A)

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €69,95

Speelmatten, set van 11 (M2A)

Deze set bevat 11 puzzelstukjes: 1x Kiezels zacht, 
1x Schelpen zacht, 1x Muffik zacht, 1x Gras hard, 
1x Weide hard, 1x Dino-eieren hard, 1x 
Boomstammen, 1x Gras hard (mini), 1x Gras 
zacht (mini), 1x Slak hard (mini) en 1x Zeester 
zacht (mini).

Productomschrijving: Speelmatten (H2A)

In de kleur(en): n.v.t. 

Prijs: €105,00

Speelmatten, set van 16 (H2A)

Deze set bevat 16 puzzelstukjes: 1x Kiezels 
zacht, 1x Schelpen zacht, 1x Muffik zacht, 1x 
Gras hard, 1x Weide hard, 1x Dino-eieren hard, 
2x Boomstammen, 1x Gras hard (mini), 1x 
Gras zacht (mini), 1x Slak hard (mini), 1x 
Zeester zacht (mini), 2x Twister hard, 1x Kust 
zacht en 1x Egel.

Speelmatten, set van 8 (M1A) 

Deze set bevat 8 puzzelstukjes: 1x Kiezels zacht, 
1x Schelpen zacht, 1x Muffik zacht, 1x Gras hard, 
1x Weide hard, 1x Dino-eieren hard, 1x 
Boomstammen en 1x Noten.

Productomschrijving: Speelmatten (M1A)

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €65,00
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Productomschrijving: Vloermarkers - Cirkels

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

Vloermarkers - Cirkels (set van 6 stuks)

Maak je eigen beweegpad met deze vloermarkers. 
De cirkels met een diameter van 25 cm, gemaakt 
van antislip PVC zijn ideaal voor spelletjes 
en coördinatie oefeningen. De cirkels kunnen 
gemakkelijk op de grond worden gelegd, ze 
plakken niet. De set bevat 6 cirkels in vrolijke 
kleuren. 

Productomschrijving: Vloermarkers Handen

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95

Vloermarkers - Handen (set van 6 stuks)

Maak je eigen beweegpad met deze vloermarkers. 
De handen van 16 cm, gemaakt van antislip PVC 
zijn ideaal voor spelletjes en coördinatie 
oefeningen. De handen kunnen gemakkelijk op de 
grond worden gelegd, ze plakken niet. De set 
bevat 6 handen in vrolijke kleuren. 

Productomschrijving: Vloermarkers - Pijlen

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €29,95

Vloermarkers - Pijlen (set van 6 stuks)

Maak je eigen beweegpad met deze vloermarkers. 
De pijlen van 48x8x15cm, gemaakt van antislip 
PVC zijn ideaal voor spelletjes en coördinatie 
oefeningen. De pijlen kunnen gemakkelijk op de 
grond worden gelegd, ze plakken niet. De set 
bevat 6 pijlen in vrolijke kleuren. 

Productomschrijving: Vloermarkers - Handen

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95

Vloermarkers - Voeten (set van 6 stuks)

Maak je eigen beweegpad met deze vloermarkers. 
De voeten van 23 cm, gemaakt van antislip PVC 
zijn ideaal voor spelletjes en coördinatie 
oefeningen. De voeten kunnen gemakkelijk op de 
grond worden gelegd, ze plakken niet. De set 
bevat 6 voeten in vrolijke kleuren. 

Productomschrijving: Vloermarkers - Voeten

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €19,95
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Productomschrijving: Sensorische zakjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €16,95

Productomschrijving: Piramide pittenzakjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Piramide pittenzakjes - set van 6 stuks

Deze piramidevormige pittenzakjes zijn ideaal 
voor kinderen. Door de vorm zijn ze ideaal voor 
kinderen. Leuk voor gooi- en vangspelletjes. 
De set bevat 6 zakjes in verschillende kleuren. 
De zakjes hebben een diameter van 7,6 cm en 
zijn gemaakt van dik katoen.

Sensorische pittenzakjes - set van 10 stuks

Deze set bevat 10 verschillende pittenzakjes. Elk 
zakje heeft zijn eigen kleur, een ander gewicht en 
is gemaakt van een andere stof. De zakjes zijn 
geschikt voor verschillende doeleinde. Ontdekken, 
gooien, voelen... Elk zakje is 12,5 bij 12,5 cm 
groot.

Productomschrijving: Dobbelsteen, set van 3

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €39,95

Productomschrijving: Dobbelsteen, groot

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €13,95

Productomschrijving: Dobbelsteen, klein

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €6,95

Dobbelsteen met insteekhoezen, klein

Deze dobbelsteen van 10 bij 10 cm heeft aan alle 
6 de kanten een insteekhoes, zodat je je eigen 
dobbelsteen kunt creëren. Doordat je gemakkelijk 
je eigen dobbelsteen kunt creëeren, kan je deze 
gebruiken bij vele activiteiten. 

Dobbelsteen met insteekhoezen, groot

Deze dobbelsteen van 15 bij 15 cm heeft aan alle 
6 de kanten een insteekhoes, zodat je je eigen 
dobbelsteen kunt creëren. Doordat je gemakkelijk 
je eigen dobbelsteen kunt creëeren, kan je deze 
gebruiken bij vele activiteiten.
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Productomschrijving: Insteekhoezen A4

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €23,95

Schrijf en Wis - insteekhoezen A4 

Deze insteekhoezen in A4-formaat kunnen met 
whiteboardstiften (droog uitwisbaar) beschreven 
worden en zijn hierdoor zeer geschikt voor allerlei 
oefeningen. Eenvoudig een voorbeeldkaart in de 
hoes schuiven en natekenen of invullen. Set van 
10 stuks, keuze uit liggend of staand. 

Productomschrijving: Dobbelsteen 5,5 cm

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €8,95

Schrijf en Wis - Dobbelsteen 5,5 cm

Ontwerp je eigen dobbelsteen met deze Schrijf en 
Wis dobbelsteen. De zes zijde zijn beschrijfbaar 
met een whiteboardstift (droogwisstift). Zo kan je 
de dobbelsteen steeds weer opnieuw ontwerpen 
en gebruiken voor verschillende activiteiten.

Productomschrijving: Rad van Fortuin

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €49,95

Rad van Fortuin (met Schrijf en Wis schijven)

Met dit stevige Rad van Fortuin van hoogwaardig 
kunststof kunnen allerlei educatieve spelletjes zelf 
vormgegeven worden. Het Rad heeft sterke 
magneten aan de achterzijde waardoor hij heel 
eenvoudig aan stalen of emaille schoolborden of 
whiteboards aangebracht kan worden. Hij is groot 
genoeg om voor de hele klas goed zichtbaar te 
zijn.

Productomschrijving: Insteekhoezen A5

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €17,95

Schrijf en Wis - insteekhoezen A5

Deze insteekhoezen in A5-formaat kunnen met 
whiteboardstiften (droog uitwisbaar) beschreven 
worden en zijn hierdoor zeer geschikt voor allerlei 
oefeningen. Eenvoudig een voorbeeldkaart in de 
hoes schuiven en natekenen of invullen. Set van 
10 stuks, keuze uit liggend of staand. 
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Productomschrijving: Wisbordje A5

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €0,75

Gekleurd wisbordje

Het gekleurde wisbordje is gemaakt van 350 g/
m2 glanzend gelamineerd karton en is 
dubbelzijdig te gebruiken (beide kanten zijn 
hetzelfde bedrukt). Het schrijfoppervlak is 
gekleurd, zodat het contrast minder is. Keuze uit 
A5 of A4. Ook te verkrijgen in sets van 30 stuks.

Productomschrijving: Wisbordje A4

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €1,00

Productomschrijving: Wisbordje A5

In de kleur(en): wit met blauwe rand

Prijs: €0,75

Wisbordje (LHM)

Dit wisbordje is gemaakt van 350 g/m2 glanzend 
gelamineerd karton en is dubbelzijdig te 
gebruiken (beide kanten zijn hetzelfde 
bedrukt). Keuze uit A5 of A4. Ook te verkrijgen in 
sets van 30 stuks.  

Productomschrijving: Wisbordje A4

In de kleur(en): wit met blauwe rand

Prijs: €1,00

Productomschrijving: Wisbordje A5

In de kleur(en): wit met oranje rand

Prijs: €1,00

Wisbordje (MWP)

Dit wisbordje is gemaakt van 500 g/m2 glanzend 
gelamineerd karton en is dubbelzijdig te 
gebruiken (beide kanten zijn hetzelfde 
bedrukt). Keuze uit A5 of A4. Ook te verkrijgen in 
sets van 30 stuks.  

Productomschrijving: Wisbordje A4

In de kleur(en): wit met oranje rand

Prijs: €1,50
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Productomschrijving: Whiteboard A5

In de kleur(en): wit

Prijs: €1,50

Whiteboard

Dit whiteboard is een stevig flexibel onbedrukt 
bord waarmee je met een whiteboardstift op de 
voor- of achterkant kan schrijven. Te gebruiken 
voor verschillende doeleinden. Gemaakt van 
duurzaam plastic. Keuze uit A5, A4 of A3. Ook te 
verkrijgen in sets van 10 of 30 stuks.

Productomschrijving: Whiteboard A4

In de kleur(en): wit

Prijs: €2,50

Productomschrijving: Whiteboard A3

In de kleur(en): wit

Prijs: €4,95

Productomschrijving: Flitskaarten, 30 stuks

Uitvoering: met doosje en stift

Prijs: €8,95

Productomschrijving: Flitskaarten, 30 stuks

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €5,95

Flitskaarten, 30 stuks

Flitskaarten bieden visuele ondersteuning en 
kunnen helpen bij het leren automatiseren van 
sommen of woordjes. De set bevat 30 kaartjes, 9 
rode, 9 groene en 12 oranje kaartjes. Schrijf op 
de groene kaartjes de makkelijke sommen of 
woordjes, op de oranje de moeilijkere sommen of 
woordjes en op de rode de aller moeilijkste. 
Gebruik een whiteboardstift die snel droogt zodat 
de inkt niet direct verwijderbaar is. 
De flitskaarten worden geleverd op 3 A4 vellen 
met elk 10 kaartjes, die je er uit kunt duwen. 
Ook verkrijgbaar in een set met doosje en stift. 
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Productomschrijving: 1blik Extra handleiding

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,50

1blik Extra handleiding (strip)

In elke 1blik schoolagenda staat een geschreven 
handleiding die antwoord geeft op de vraag: “Hoe 
leer ik plannen?” Om de leermethode 
toegankelijker te maken, hebben zij de 
handleiding omgezet in dit stripboekje. 

In deze strip wordt het verhaal verteld met 
tekeningen en aangevuld met korte zinnen. 
Hierdoor versterken beeld en tekst elkaar volledig 
en wordt de drempel tot lezen verlaagd. 

Productomschrijving: 1blik Schoolagenda

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €18,00

1blik Schoolagenda

Je huiswerk opschrijven in je agenda, is dat 
plannen? Hoe maak je een goede planning? Met 
de 1blik agenda leer je zelfstandig jouw huiswerk 
plannen en structureren. 

Een goede introductie en begeleiding in het 
starten met de 1blik agenda wordt aanbevolen. 
Voor alle niveaus; van groep 8 en het voortgezet 
onderwijs tot en met het mbo, hbo en de 
universiteit.

Productomschrijving: 1blik Planner

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €8,50

1blik Toetsen/ tentamen/ examen planner

De 1blik Planner helpt leerlingen en studenten op 
ieder niveau door de toets-, tentamen- of 
examenperiodes heen. Met de planmethode die 
als handleiding in de planner beschreven staat, 
leer je zelfstandig en gestructureerd plannen én 
op tijd rust nemen.

De planner bestaat uit een handleiding, 
voorbeeldpagina en 6 periodes die niet aan 
kalender- of leerjaren gekoppeld zijn.
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Productomschrijving: Plan-agenda

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €14,95

Plan-agenda

Deze planagenda is hip en handig. Met de 
planagenda leren leerlingen stap voor stap hun 
huiswerk te plannen. Het helpt de leerlingen 
inzicht en structuur te krijgen zodat ze hun 
huiswerk kunnen overzien.

Jaargangvrij, praktische tips voor slim plannen, 
stickers om per maand een tabblad te maken en 
een overzichtelijk opzoekboekje vol met 
ezelsbruggetjes en slimme overzichten.

Productomschrijving: Kijkwijzer - huiswerk

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,50

Kijkwijzer - huiswerk

De Kijkwijzer - huiswerk is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen die stap voor stap moeten leren hoe 
ze hun huiswerk kunnen maken, leren en plannen. 
De kijkwijzer is gelamineerd zodat de leerling de 
huiswerkopdracht erboven kan schrijven met een 
whitebordstift. De achterkant is een wisbordje wat 
kan helpen bij het maken van aantekeningen en 
de denkstappen die de leerling nodig heeft. 
Gelamineerde kaart A5.

Productomschrijving: Plan-schriftje A5

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €3,95

Productomschrijving: Plan-schriftje A4

Uitvoering: n.v.t.

Prijs: €4,95

Plan-schriftje

Dit is de Plan-agenda in verkorte vorm (12 weken 
en zonder opzoekboekje). Handig voor 
bijvoorbeeld toetsweken en te gebruiken naast je 
gewone schoolagenda. De methodische 
planagenda is in schriftvorm in A5 of A4 formaat. 
Jaargangvrij en praktische tips voor slim plannen.
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Productomschrijving: A4 Weekplanner

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €1,95

A4 Weekplanner, wisbordje

Een weekplanner voor 4 activiteiten of 4 
personen. Maak je week overzichtelijk, schrijf er 
op met een whiteboardstift en is de week om, 
veeg je het gemakkelijk weer uit. Liggend A4 
formaat. 

Productomschrijving: Plan je Plan - Planner

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €14,95

Plan je Plan - Planner

Vul je Plan je Plan - Planner in voor een hele 
maand en werk hem dagelijks bij, als dat nodig is. 
Noteer al je mondelinge en schriftelijke 
overhoringen en je toetsen uit je digitale 
schoolagenda in de Plan je Plan - Planner. Door de 
acties te visualiseren en te noteren, onthoud je ze 
beter. Jaargangvrij en met handige studietips. 30 
bij 30cm. 

Productomschrijving: Timer met magneet

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €12,95

TimeTEX Timer 60 min - met magneet

Deze teruglopende klok toont tot op de minuut 
nauwkeurig hoeveel tijd er nog resteert voor het 
afronden van een opdracht of taak. Hij is 
handzaam en werkt zonder batterijen. De 
gekleurde tijdschijf wordt ingesteld door te 
draaien aan de voorste rand.

Productomschrijving: Timer MOD

In de kleur(en): in verschillende kleuren

Prijs: €17,95

TimeTEX Timer MOD 60 min - Geluidloos 

Deze teruglopende klok toont tot op de minuut 
nauwkeurig hoeveel tijd er nog resteert voor het 
afronden van een opdracht of taak. Hij is 
handzaam en loopt volkomen geluidloos terug. 
Kies voor een hard of zacht afloopgeluid. 
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Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift

Uitvoering: deel 1

Prijs: €14,50

Het SmoeltjesSchrift

Het SmoeltjesSchrift is een dagboek, waarin 
kinderen kunnen invullen hoe hun dag is geweest. 
Het is vaak heerlijk om op zo’n manier de dag van 
je ‘af te schrijven’. 

Wat het SmoeltjesSchrift extra bijzonder maakt, 
zijn de korte teksten die op bijna elke 
dagboekpagina zijn te vinden. Ze zijn speciaal 
bedoeld voor kinderen (en tieners) die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege hun 
gevoeligheid, faalangst, gepieker of onzekerheid. 
Het SmoeltjesSchrift biedt hen herkenning en 
begrip, uitleg en tips, op luchtige toon en verpakt 
in een speelse vormgeving. 

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift

Uitvoering: School

Prijs: €7,50

Het School SmoeltjesSchrift 

Een dagboek, maar dan speciaal over de 
schooldag. Dat is het nieuwe School Smoeltjes-
Schrift! Dit vrolijk vormgegeven schrift is een 
invuldagboek voor basisschoolleerlingen (ongeveer 
vanaf groep 5) dat hen helpt de schooldag op een 
prettige manier af te ronden. Bovendien kan het 
voor leerkrachten een goed hulpmiddel zijn om te 
zien wat er bij de leerling leeft.

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift

Uitvoering: deel 2

Prijs: €14,50

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift

Uitvoering: Kleuter

Prijs: €14,50

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift

Uitvoering: Vakantie

Prijs: €14,50
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Productomschrijving: Boek: Draakje Vurig

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Draakje Vurig

Een prentenboek vol passie en vuur, dat 
herkenbaar is voor alle wilskrachtige en toch zo 
gevoelige heethoofdjes. Geschikt voor 3-7 jaar.

Een prentenboek vol passie en vuur, dat 
herkenbaar is voor alle enthousiaste, 
wilskrachtige en toch zo gevoelige heethoofdjes. 
Dit verhaal op rijm is een feest van herkenning 
voor alle enthousiaste en wilskrachtige 
heethoofdjes. Achterin het boek staat een 
spanningsmeter waarop kinderen kunnen 
aangeven hoeveel stress zij op dat moment 
ervaren. Er is ook een knuffel van Draakje vurig. 

Productomschrijving: Knuffel: Draakje Vurig

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €15,00

Productomschrijving: Kinderboek

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €24,99

Intenso Methode

Dit boek is geschreven om (hoog)gevoelige en/of 
intens begaafde kinderen kennis te laten maken 
met de vijf Intenso draken. Iedere draak bevat 
eigenschappen van een van de vijf talenten. 
(emotioneel, intellectueel, verbeeldend, zintuiglijk 
en psychomotorisch intens) In het boek worden 
tevens tips gegeven hoe met deze talenten kan 
worden omgegaan.

Dit boek is onderdeel van de Intenso-methode. 
Deze methode omvat verder de Prikkelpraatjes 
gesprekskaarten, het ChillSkillz spel en de Intenso 
training. 

Productomschrijving: PrikkelPraatjes

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €24,99

Productomschrijving: ChillSkillz spel

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €30,25
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Productomschrijving: Complimentenspel

In de kleur(en): blauw (ADHD)

Prijs: 21,95

Productomschrijving: Complimentenspel

In de kleur(en): geel

Prijs: €19,95

Complimentenspel

Het Complimentenspel bevat 80 kaarten met 
stoere, speelse en unieke complimenten. Het 
Complimentenspel is speciaal voor kinderen en 
iedereen die met kinderen werkt en leeft. Door 
complimenten voel je je gezien, erkend en 
gewaardeerd. Je krijgt een lach op je gezicht,  
gaat stralen en sprankelen. Naast het 
Complimentenspel is er ook het 
Complementenspel ADHD en Autisme. 

Productomschrijving: Het SpelSPEL

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Het SpelSPEL

Een hilarisch spel voor iedereen die (een beetje) 
kan lezen. Het SPELSPEL spelen is spannend en je 
leert sneller woorden (her)kennen. Het is 
eenvoudig te spelen en gemakkelijk mee te 
nemen. Leuk en leerzaam voor thuis en op reis!
Zoek steeds hetzelfde woord tussen twee kaarten. 
Zie jij als eerste het identieke woord? 

Productomschrijving: Complimentenspel

In de kleur(en): groen (Autisme)

Prijs: €21,95

Productomschrijving: Vier je prikkels

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €18,95

Vier je prikkels - Kwartet

Sherpa heeft een kwartetspel ontwikkeld voor en 
over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele 
kinderen (van 0-100 jaar). Waarin ben je extra 
gevoelig? Waar heb je last van? Wat kan je dan 
doen? Wanneer is het juist fijn? Om jezelf te 
snappen en de ander te snappen. Om te laten  
zien dat je niet gek, raar, een zeurpiet of 
overgevoelig bent.
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Productomschrijving: Emotiekaarten

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Wat voel je? Wat denk je? (55 
emotiekaarten)

Iedereen kent wel de primaire emoties boos, blij, 
verdriet en angst. Maar er zijn ook allerlei 
nuances, zoals teleurgesteld of opgelucht, 
geschrokken of trots. Deze gevoelens zijn meestal 
het gevolg van wat je denkt; van wat jij vindt dat 
waar is. Het is helpend als je snapt wat je gevoel 
precies is en wat je daarbij precies denkt. Want 
als je bewust weet wat je denkt, kun je ook 
besluiten om iets anders te denken. Hierdoor kun 
je je anders gaan voelen.

Productomschrijving: Helpende Gedachten

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €12,95

Helpende Gedachten (52 positieve 
hulpkaarten)

De helpende-gedachtenkaartjes kun je gebruiken 
in een coachingsgesprek of inzetten bij Teken je 
gesprek, Kids' Skills of Mission Possible. Ook kun 
je een van de kaartjes meegeven; door het bij 
zich te dragen, wordt het kind in lastige situaties 
gesteund door de positieve gedachte op het 
kaartje. Vanaf 6 jaar.

Productomschrijving: Emotie armband

In de kleur(en): rood/ groen

Prijs: €3,95

Emotie armband

De emotie armband is een siliconen armband 
waarmee je kunt aangeven hoe je je voelt zodat 
mensen in je omgeving hier rekening mee kunnen 
houden. Bijvoorbeeld als je overprikkeld bent en 
even niet wilt dat anderen tegen je praten, dan 
draag je je armband met de rode kant (verdrietige 
gezichtjes) naar boven. Ben je blij en sta je open 
om aangesproken te worden, draag dan de groene 
kant (blije gezichtjes) naar boven. 
Kindermaat (180mm en de diameter is 60mm)
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Boek: De gids over hoogbegaafde kids 

Dit gidsje helpt kinderen en ouders bij het leren 
omgaan met de uitdagingen die hoogbegaafdheid 
met zich meebrengt. Kort en bondig, praktisch en 
nuttig. Allemaal met als doel om deze prachtige 
kinderen de kans te geven om op alle fronten tot 
bloei te komen.

Boek: De gids over beelddenkende kids 

Kinderen die in beelden denken, zijn creatief, 
invoelend, hebben een originele kijk op zaken en 
op het oplossen van problemen. Toch komt dit 
talent lang niet altijd uit de verf. 80 praktische 
tips over beelddenkende kids.

Boek: De gids over drukke kids

De 80 tips in deze gids laten zien hoe je als ouder, 
leerkracht en professional kunt omgaan met druk 
gedrag. Ze kunnen helpen om de onrust beter te 
reguleren en er minder ‘last’ van te ondervinden. 
Dat maakt niet alleen dat de omgeving positiever 
naar het kind kijkt, maar ook dat het kind zelf een 
beter zelfbeeld zal krijgen.

Titel: De gids over drukke kids

Auteur(s): Connie Triantafillidis & Romy Hebers

Prijs: €9,95

Titel: De gids over beelddenkende kids

Auteur(s): Sandra Kleipas

Prijs: €9,95

Titel: De gids over hoogbegaafde kids

Auteur(s): Sandra van Bijsterveld
Sandra van BijsterveldPrijs: €9,95

Boek: De gids over hooggevoelige kids

Hoe zorg je ervoor dat je hoogsensitieve kind zich 
prettig voelt? Hoe voorkom je overprikkeling? Wat 
doe je als je kind opziet tegen een feestje? Dit 
praktische gidsje geeft antwoord op 80 van dit 
soort vragen.
Titel: De gids over hooggevoelige kids

Auteur(s): Josina Intrabartolo & Leonie Le Doux
Sandra van BijsterveldPrijs: €9,95



www.leerhulpmiddelen.nl

 Boekentips

57

Boek: De gids over emoties bij kids

Hoe ga je om met een heel boze peuter? Hoe 
zorg je ervoor dat emotionele situaties niet 
escaleren? Alle emoties mogen er zijn, maar 
niet elk gedrag is wenselijk. Kinderen moeten 
leren om op een goede manier om te gaan met 
hun gevoelens. De hulp van volwassenen is 
daarbij heel belangrijk.

Boek: De gids over prikkelverwerking bij kids

Hoe zorg je ervoor dat een kind alle prikkels die 
het op een dag binnenkrijgt, op een goede manier 
verwerkt? In deze handzame praktische gids heeft 
kinderfysiotherapeute Suzanne van Snippenberg 
80 tips en oefeningen om kinderen letterlijk en 
figuurlijk beter in hun vel te laten zitten.

Boek: De gids over concentratie bij kids

Een goede concentratie is een voorwaarde om te 
kunnen leren of om een taak goed uit te voeren. 
In deze gids tachtig praktische tips voor ouders en 
leerkrachten om concentratieproblemen bij 
kinderen beter te begrijpen en op een goede 
manier aan te pakken.

Boek: De gids over autisme bij kids

Aan kinderen met een stoornis in het autistisch 
spectrum (ASS) zie je meestal niets. Toch 
functioneren deze kinderen door hun autisme wel 
degelijk anders dan andere kinderen. In deze gids  
80 korte tips om  kennite smaken met de 
leefwereld van kinderen met autisme.

Titel: De gids over concentratie kids

Auteur(s): Sandra Kleipas & Laura Molkens

Prijs: €9,95

Titel: Gids over prikkelverwerking bij kids

Auteur(s): Suzanne van Snippenberg

Prijs: €9,95

Titel: De gids over emoties bij kids

Auteur(s): Susan van Asten

Prijs: €9,95

Titel: De gids over autisme bij kids

Auteur(s): Karin Scheffer

Prijs: €9,95
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Boek: Het hooggevoelige kind
met een sterke wil
Janneke van Olphen geeft ouders en andere 
opvoeders op zeer toegankelijke wijze inzicht in 
de innerlijke wereld van deze categorie 
hooggevoeligen. Met dat inzicht zullen zij beter 
weten om te gaan met de vurigheid van hun 
gevoelige kinderen. En dat zal uiteindelijk het hele 
gezin ten goede komen.

Boek: Het hoogstimulatieve kind 

Hoe ga je om met kinderen die gevoeligheid 
combineren met druk en emotioneel intens 
gedrag? Een boek vol tips voor ouders om hun 
druk-gevoelige kind te begrijpen en te begeleiden; 
en voor iedereen die meer wil weten over de 
drukke variant van hooggevoeligheid.

Titel: Het hoogstimulatieve kind

Auteur(s): Gerarda van der Veen

Prijs: €19,95

Titel: Het hooggevoelige kind...

Auteur(s): Janneke van Olphen

Prijs: €19,95

Titel: Zie wat je kind beweegt

Auteur(s): Suzanne Strijbosch-Snippenberg
Sandra van BijsterveldPrijs: €17,50

Boek: Zie wat je kind beweegt
Over bewegen, zintuigen en sensorische 
informatie verwerking.
In dit boek vertelt Suzanne in zeer heldere taal 
over onder meer sensorische informatie-
verwerking, prikkelbehoefte, over- en onder-
prikkeling en hoogsensitiviteit, toegespitst op 
kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Boek: Corpus Callosum Methode  

Deel I  Volledig oefenprogramma voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. Veel emotionele 
problemen, gedragsproblemen of leerproblemen 
kunnen ontstaan of worden verergerd wanneer de 
linker- en de rechterhersenhelft niet goed 
samenwerken. De motorische oefeningen en de 
waarnemingsoefeningen in dit boek verbeteren de 
samenwerking tussen de beide hersenhelften.

Titel: Corpus Callosum Methode

Auteur(s): Cora Hulsman

Prijs: €35,00
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Hulpkaarten "Wiebelen en friemelen"

Als aanvulling op het boek: Wiebelen en friemelen 
in de klas zijn er deze handige hulpkaarten. De 
prachtig geïllustreerde kaarten zijn bedoeld om in 
de klas te gebruiken, wanneer een leerling onder- 
of overprikkeld is. Er zijn activerende strategieën, 
voor leerlingen die meer prikkels nodig hebben. 
En er zijn kalmerende strategieën, voor leerlingen 
die te veel prikkels ervaren of even willen ‘stomen’ 
om te kalmeren. Ze kunnen de strategieën 
zelfstandig of samen met de leerkracht uitvoeren, 
op momenten dat ze er behoefte aan voelen of 
voordat ze met een taak beginnen.

Boek: Wiebelen en friemelen thuis

Op heldere wijze wordt ingegaan op hoe 
zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, bij je kind, 
maar ook bij jou. Er wordt ingegaan op welk 
gedrag past bij onder- en overprikkelde kinderen 
en hoe je snel, eenvoudig en met meer begrip op 
dit gedrag kunt reageren. Niet alleen binnen je 
eigen gezin, maar ook bij familie, met vriendjes, 
met feestjes, tijdens wassen, aankleden en het 
boodschappen doen. En natuurlijk nog veel en 
veel meer. Zonder gebruik te maken van een 
diagnose, medicijnen of therapie.

Boek: Wiebelen en friemelen in de klas

Met dit boek wordt duidelijk hoe nuttig het is om 
te wiebelen en friemelen in de klas! Op heldere 
wijze wordt uitgelegd hoe zintuiglijke 
prikkelverwerking verloopt, zowel bij de leerlingen 
als de leraar zelf. Leraren leren op een andere 
manier naar leerlingen kijken: door een 
zogenaamde ZiP-bril. Met deze bril op zien zij de 
afwijkende prikkelverwerking en kunnen daar 
snel, eenvoudig en met meer begrip op reageren. 
Zonder gebruik te maken van een diagnose, 
medicijnen of therapie.

Titel: Wiebelen en friemelen in de klas

Auteur(s): Monique Thoonsen en Carmen Lamp

Prijs: €24,95

Titel: Hulpkaarten Wiebelen en friemelen

Auteur(s): Monique Thoonsen

Prijs: €12,95

Titel: Wiebelen en friemelen thuis

Auteur(s): Monique Thoonsen en Carmen Lamp

Prijs: €24,95
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Boek: De jonge beelddenker

In dit boek geeft Tineke Verdoes aan de hand van 
talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips aan 
leerkrachten hoe hun onderwijs aan te passen 
voor beelddenkers. Ook ouders van beelddenkers 
vinden in deze uitgave tal van heldere 
aanwijzingen, voorbeelden en tips hoe ze thuis 
hun beelddenker kunnen stimuleren.

Boek: Denken in beelden

Beelddenkers kunnen sommige dingen heel goed, 
ze zijn bijvoorbeeld heel creatief, en andere niet, 
ze hebben moeite met woorden en taal. Over hoe 
dat werkt in de hersenen kunnen kinderen in de 
basisschoolleeftijd, ouders, juffen en meesters 
lezen in Denken in beelden. 

Boek: Beelddenker in het voortgezet 
onderwijs

De inhoud van dit boek biedt beelddenkende 
pubers, hun leerkrachten en ouders een handvat, 
inzicht en een strategie voor het overwinnen van 
leerproblemen en het ontdekken en ontwikkelen 
van hun talenten. 

Boek: Belevend leren

Ideeën om beelddenkers bij je les te houden. 
In deze uitgave neemt Tineke je, aan de hand van 
talloze voorbeelden, mee in de wereld van het 
beelddenken en deelt ze met jou manieren van 
lesgeven waardoor het werken met de 
beelddenkers in jouw klas een feestje wordt. 

Titel: Beelddenker is het VO

Auteur(s): Tineke Verdoes

Prijs: €21,00

Titel: Denken in beelden

Auteur(s): Tineke Verdoes

Prijs: €29,00

Titel: De jonge beelddenker

Auteur(s): Tineke Verdoes

Prijs: €31,00

Titel: Belevend leren

Auteur(s): Tineke Verdoes

Prijs: €24,00
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PDF-bestand: Het SPELSPEL - au woorden

Het hilarische spel voor iedereen die (een beetje) 
kan lezen als PDF-bestand om zelf uit de printen. 
Super leuk spel om de Spellingregel: "Woorden 
met au of ou" (weetwoorden) te oefenen! Dit 
bestand van 1,4 MB bevat 4 pagina's A4 formaat 
met op elke pagina 6 kaartjes. In totaal zijn het 
21 speelkaarten met elk 5 woorden, 3 kaartjes 
met spelregels en uitleg. 

Productomschrijving: Het SPELSPEL (PDF)

Uitvoering: au woorden

Prijs: €5,00

PDF-bestand: Het SPELSPEL - ei woorden

Het hilarische spel voor iedereen die (een beetje) 
kan lezen als PDF-bestand om zelf uit de printen. 
Super leuk spel om de Spellingregel: "Woorden 
met ei of ij" (weetwoorden) te oefenen! Dit 
bestand van 5,5 MB bevat 10 pagina's A4 formaat 
met op elke pagina 6 kaartjes. In totaal zijn het 
57 speelkaarten met elk 8 woorden, 3 kaartjes 
met spelregels en uitleg. 

Productomschrijving: Het SPELSPEL (PDF)

Uitvoering: ei woorden

Prijs: €8,00

Productomschrijving: Het SPELSPEL (PDF)

Uitvoering: Tafel van ...

Prijs per uitvoering: €4,00

PDF-bestand: Spellingkleurplaten

Spellingkleurplaten met zeven verschillende 
werkvormen met de woorden van de week als 
PDF-bestand om zelf te printen. Een PDF-bestand 
van ± 20 MB bevat 10 pagina's met activiteiten 
met de woorden van de week. 

Productomschrijving: Spellingkleurplaten 
(PDF)Uitvoering: PDF-bestand

Prijs per uitvoering: €6,00

PDF-bestand: Het SPELSPEL - Tafel van ...

Super leuk spel om de tafels te oefenen. Elk 
bestand (een bestand per tafel) van ±800 KB 
bevat 3 pagina's A4 formaat met op elke pagina 6 
kaartjes. In totaal zijn het 13 speelkaarten met 
elk 4 sommen/ antwoorden en 4 kaartjes met 
spelregels en uitleg. 
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Cursus: Visuele Stress 
inclusief Visuele Stress Evaluatie pakket (herziene 
druk) t.w.v. €89,95. 

Tijdens de cursus krijgt u een beknopte uitleg 
over het oog en zijn functies. We gaan wat dieper 
in op Visuele Stress en tevens leert u hoe u oog 
ontspannings-oefeningen en "lezen in kleur" toe 
kunt passen. Wij leiden u op tot "Lezen in kleur"- 
begeleider.  

Cursus: Visueel Screener en 
Trajectbegeleider 

Het zien is eigenlijk een hersenfunctie. Men kijkt 
echter heel vaak alleen naar het zicht van iemand. 
“Als het zicht “scherp” is, dan is er met de ogen 
niets aan de hand”. Echter, dit is niet waar. Het 
kan heel goed zijn, dat de verwerking van de 
lichtprikkels vanuit de ogen, naar de hersenen, 
niet helemaal goed verloopt. De klachten komen 
vaak overeen met dyslexie, maar in plaats van 
dyslexie kan het ook een oogprobleem zijn. Het is 
dus erg belangrijk dat dat uitgesloten wordt. Wij 
leiden u op tot FON-gecertificeerd Visueel 
Screener tijdens deze 2-daagse cursus.

Productomschrijving: Visuele Stress

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €165,00

Productomschrijving: Visueel Screener

In de kleur(en): n.v.t.

Prijs: €399,00

Workshops en cursussen

Wij bieden regelmatig workshops en cursussen 
aan op onze website. Deze worden gegeven door 
samenwerkende partners op verschillende 
locaties. Zoals bijvoorbeeld de workshop Wiebelen 
en friemelen, of de opleiding CITO in BEELD 
coach. Kijk voor ons actuele aanbod op onze 
website. 
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Hulp nodig? Wij helpen graag.

Bel ons:
Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 
16:00 uur telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer: 055 843 76 25. Kunnen wij niet 
opnemen, probeer het dan later nog een keer, of 
stuur een mail.

Mail ons: 
Stuur uw vraag per mail naar 
Alexis@leerhulpmiddelen.nl. Wij streven er na uw 
mail binnen 1-2 werkdagen te beantwoorden. Of 
gebruik het contactformulier op onze website. 

Kom langs:
Kom langs in onze showroom in Apeldoorn. Let 
op! Het kan wel eens voor komen dat wij een hele 
dag zijn gesloten (bijvoorbeeld door beurzen, 
cursussen of feestdagen). Het is daarom aan te 
raden om voor uw bezoek de actuele 
openingstijden te bekijken op onze website, of 
even te bellen. Een afspraak maken kan ook.

Wij helpen graag!

Bestellen:

Bestel eenvoudig uw leerhulpmiddelen online op 
www.leerhulpmiddelen.nl. Bestelt u als particulier 
of als school of instelling? Geen probleem! Wij 
helpen u allen graag.

Producten op voorraad hebben een levertijd van 
1-3 werkdagen. U ontvangt van ons altijd een 
e-mail wanneer uw bestelling verzonden wordt of 
wanneer een product niet op voorraad is.

Bestellingen worden verzonden via PostNL door 
middel van brievenbuspost of pakketpost. 
Verzend- en verwerkingskosten voor Nederland: 
€3,95, €4,95, €6,95 afhankelijk van de manier 
van verzenden. Verzend- en verwerkingskosten 
voor België: €9,95.

Gratis verzending vanaf 150 euro.
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Prijs- en assortimentwijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Kijk voor onze voorwaarden op www.leerhulpmiddelen.nl.

Alexis leerhulpmiddelen.nl
Koninginnelaan 53
7315 BM Apeldoorn

www.leerhulpmiddelen.nl
Alexis@leerhulpmiddelen.nl

Tel: 055-843 76 25

11 jaar


