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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 2017 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 ons advies- en begeleidings-
centrum. Wij helpen u graag. 

Voor ons actuele aanbod verwijzen wij u graag 
naar onze webwinkel: 
www.leerhulpmiddelen.nl. 
 
Volg ons op facebook en of twitter 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 

Voorwoord 

Colofon Alexis leerhulpmiddelen.nl 
Ovenbouwershoek 6 
7328 JH Apeldoorn 
 
www.lezeninkleur.nl 
www.leerhulpmiddelen.nl 
 
Alexis@leerhulpmiddelen.nl 
 
Tel.: 055-843 76 25  
 
KvK: 60977973 
BTW: NL164375764B02 
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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. Gemaakt van 
100% polyester. De sok kan gewassen worden 
met de hand of in de wasmachine, niet geschikt 

voor de wasdroger. 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.  
 
Het voordeel van de Writing Claw is dat deze het 
schrijfmateriaal niet verdikt, waardoor het maken 

van de kleine schrijfbewegingen nog mogelijk is. 
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: Writing Claw klein  
voor 2-6 jarigen  

In de kleur(en): Blauw, geel, groen,  
oranje, paars, rood of 

roze 

Prijs: € 2,25 

Productomschrijving: Elliegrip 

In de kleur(en): Rood of blauw 

Prijs: € 4,95 

Productomschrijving: Writing Claw middel  

voor 7-11 jarigen  

In de kleur(en): Blauw of rood 

Prijs: € 2,50 

Productomschrijving: Writing Claw groot  
voor 12 jaar en ouder  

In de kleur(en): Blauw of rood 

Prijs: € 2,75 
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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: 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.  

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. 
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Productomschrijving: Driehoekige gripper XS  

In de kleur(en): Roze 

Prijs: € 1,00 

Driehoekige grippers 
 

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

 

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.  

Productomschrijving: Driehoekige gripper M 

In de kleur(en): In verschillende kleuren  

Prijs: € 1,25 

Productomschrijving: Driehoekige gripper L  

In de kleur(en): In verschillende kleuren  

Prijs: € 1,50 

Productomschrijving: Driehoekige gripper XL  

In de kleur(en): Blauw 

Prijs: € 1,75 

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 foam  
gripper  

In de kleur(en): Rood  

Prijs: € 1,50 
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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. 

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 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 met 
ribbels 

In de kleur(en): In verschillende kleuren 

Prijs: € 1,00 

Productomschrijving: Ronde gel gripper  
textured 

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.  

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.  

Productomschrijving: Pinch Grip 

In de kleur(en): In verschillende kleuren 

Prijs: € 2,50 
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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 

Gemengd pakket grippers 
 

Dit pakket bevat de 17 verschillende grippers uit  
ons assortiment: Sattler, Mini, Solo,  
Driehoekige grippers XS, M, L 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 en de  

Bumpy Grip. 

Productomschrijving: Gemengd pakket  
grippers, 17 stuks  

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

Prijs: € 25,00 

Productomschrijving: Gemengd pakket  
grippers, 170 stuks 

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

Prijs: € 225,00 
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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. 

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: € 9,95 

Productomschrijving: Ringpen, Small 

In de kleur(en): Blauw of groen 

Prijs: € 9,95 

Productomschrijving: Ringpen Ultra, Medium 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 9,95 

Productomschrijving: Ringpen Ultra, Large 

In de kleur(en): Zwart 

Prijs: € 9,95 

Productomschrijving: Ringpen, Medium 

In de kleur(en): Zwart 

Prijs: € 9,95 

Productomschrijving: Ringpen, vullingen 

In de kleur(en): Blauw of zwart 

Prijs per 5 stuks: € 4,95 
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Productomschrijving: PenAgain Original 

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

Prijs: € 3,95 

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, vullingen 

In de kleur(en): Blauw of zwart 

Prijs per 10 stuks: € 4,95 

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 of roze 

Prijs: € 7,95 
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Visuele Stress observatie pakket  

(herziene druk) 

 
Het Visuele Stress observatie 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: Visuele Stress observatie 
pakket (herziene druk) 

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

Prijs: € 89,95 

"Lezen in kleur" test-setje 
 

Het “Lezen in kleur” test-setje bestaat uit 5  
velletjes gekleurde papier (de 5 meest populaire 
kleuren: Aq, Sk, Gr, Y, Pi) en een witte, bedrukt 
met losse woorden op de voorkant en lijntjes op 

de achterkant. Zo kunt u het lezen in kleur, maar 

ook het schrijven in kleur testen. 

Productomschrijving: “Lezen in kleur"  
test-setje 

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

Prijs: € 0,00 

Productomschrijving: “Lezen in kleur” pakket  

In de kleur(en): Blauw, geel, groen of 
roze  

Prijs: € 15,00 

“Lezen in kleur” pakket 
 

Ontdek welke soort leesliniaal het beste bij je 
past, en ontdek het schrijven in kleur. Dit pakket 
bevat; gekleurde leesliniaal versie 1 (duo),  
gekleurde leesliniaal versie 2, gekleurde  

leesliniaal A4, gekleurd lijntjesschrift A5+ en  
gekleurd ruitjesschrift A4.  
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Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal A4 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  
donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per stuk: € 5,95 

Productomschrijving: Beeldscherm Leesliniaal 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  
donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs vanaf: € 10,00 

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. Verkrijgbaar in 11 kleuren.  

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.  

 

Verkrijgbaar in 11 kleuren in 4 verschillende  

maten. Ook gemakkelijk op maat te knippen.  
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Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 1 (Duo), per stuk 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per stuk: € 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.  

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 1 (Duo), 5 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per 5: € 12,50 

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 1 (Duo), 10 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per 10: € 20,00 

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 1 (Duo), 30 stuks 

In de kleur(en): 5x Geel, 5x Aqua, 4x  

Donkergroen, 3x Blauw, 

3x Roze, 2x Lichtgroen,  
2x Jade, 2x Paars, 2x 
Oranje, 2x Magenta.  

Prijs per 30: € 60,00 
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Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 2, per stuk 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per stuk: € 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  
versie 2, 5 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per 5: € 12,50 

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 2, 10 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw,  

donkergroen, geel, grijs, 

jade, lichtgroen,  
magenta, oranje, paars 
of roze 

Prijs per 10: € 20,00 

Productomschrijving: Gekleurde Leesliniaal  
versie 2, 30 stuks 

In de kleur(en): 5x Geel, 5x Aqua, 4x  

Donkergroen, 3x Blauw, 

3x Roze, 2x Lichtgroen,  
2x Jade, 2x Paars, 2x 
Oranje, 2x Magenta.  

Prijs per 30: € 60,00 
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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. 

Productomschrijving: Leesliniaal met  
gekleurde leeswijzer, 

smal 

In de kleur(en): Aqua, blauw, geel, grijs, 
groen, oranje, paars, 

rood, roze of transparant 

Prijs per stuk: € 1,50 

Ashely® 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: Leesliniaal met  
gekleurde leeswijzer, 

smal, 10 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw, geel, grijs, 
groen, oranje, paars, 

rood, roze en  
transparant 

Prijs per 10 stuks: € 14,25 

Productomschrijving: Leesliniaal met  
gekleurde leeswijzer, 

smal, 12 stuks 

In de kleur(en): Aqua, blauw, geel, grijs, 
groen, oranje, paars, 

rood, roze of transparant 

Prijs per 12 stuks: € 16,95 
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Productomschrijving: Leesliniaal met  
gekleurde leeswijzer, 

breed 

In de kleur(en): Aqua, blauw, geel, grijs, 
groen, oranje, paars, 

rood, roze of transparant 

Prijs per stuk: € 2,95 

Ashely® Leesliniaal met gekleurde  
leeswijzer, breed 

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

na de smalle leeswijzer.  

 
Let op! Deze leeslinialen zijn dunner en hebben 
andere kleuren dan de leeslinialen van  

Crossbow®. 

Productomschrijving: Leesliniaal met  
gekleurde leeswijzer A4 

In de kleur(en): Aqua, blauw, geel, grijs, 
groen, oranje, paars, 

rood, roze of transparant 

Prijs per stuk: € 5,95 

Ashely® Leesliniaal met gekleurde  
leeswijzer A4 

 
In dezelfde kleuren als de Ashely® Leesliniaal 

met gekleurde leeswijzer, smal en breed, maar 
dan in A4 formaat. Zeer geschikt om A4  

documenten of toetsen in kleur te lezen.   
 
Let op! Deze leeslinialen zijn dunner en hebben 
andere kleuren dan de leeslinialen van  

Crossbow®. 
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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: Lijntjesschrift A5+  

In de kleur(en): Blauw, geel, groen of 
roze  

Prijs per stuk: € 3,95 

Productomschrijving: Ruitjesschrift A4 

In de kleur(en): Blauw, geel, groen of 
roze  

Prijs per stuk: € 4,95 

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.  

Gekleurd Schrijfschrift 
 

Dit gekleurde schrijfschrift heeft extra  
schrijfregels. Schrijf de letters in de schaduw-
regel 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: Schrijfschrift 

In de kleur(en): Blauw, geel, groen of 
roze  

Prijs per stuk: € 3,25 

Productomschrijving: Gekleurd Schrijfblok A4 

In de kleur(en): Blauw, geel, groen of 
roze  

Prijs per stuk: € 4,95 

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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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.  

Productomschrijving: Maped Leesliniaal 
vergrootglas 

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

Prijs: € 8,95 

Boekensteun Fellowes 

De Boekensteun Fellowes is speciaal ontworpen 
voor grote boeken en handleidingen. Voorzien van 
2 verstelbare klemmen om de pagina`s op hun 

plaats te houden. In 9 hoogten verstelbaar. Afm. 
29,7 x 24 x 5,2 cm. Kleur: grijs. 

Productomschrijving: Boekensteun Fellowes 

In de kleur(en): Grijs 

Prijs: € 18,95 

A4 Leesliniaal vergrootglas 
 

De A4 Leesliniaal vergrootglas is een hard plastic 
sheet zo groot als een A4-tje (210 x 280mm). Ze 
zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld examens en 
bladmuziek, maar ook voor grafieken en  

patronen. Houd de A4 Leesliniaal ongeveer 10cm 

boven tekst en hij vergroot de tekst 2 keer.  

Productomschrijving: A4 Leesliniaal  
vergrootglas 

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

Prijs: € 9,95 

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: BGRPND LZN 

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

Prijs: € 24,95 
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In Print (Widgit Symbolensoftware) 
 

In Print 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.  

SymWriter (Widgit Symbolensoftware) 
 

Symwriter is de tekstverwerker om te schrijven 

met symbolen. Geschikt voor leerlingen die zelf-
standig kunnen werken en extra ondersteuning 
kunnen gebruiken bij het leren lezen en  

schrijven. Met spraakfunctie.  

First Keys (Widgit Symbolensoftware) 
 

First Keys bevat een reeks oefeningen die de  
ontwikkeling van de woordenschat en het omgaan 
met het toetsenbord op een leuke manier  
stimuleert. Voor een optimale aansluiting op  

het leesonderwijs en het aanleren van de klank-
teken koppeling, zijn de Clevy Dyscover lay-out 
en de bijbehorende klanken software in First Keys  

geïntegreerd. 

Productomschrijving: In Print 

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

Prijs: € 220,00 

Productomschrijving: SymWriter 

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

Prijs: € 260,00 

Productomschrijving: First Keys 

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

Prijs: € 220,00 

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. 

Productomschrijving: Widgit Online 

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

Prijs vanaf: € 12,10 
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Productomschrijving: Clevy Keyboard 

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

Prijs per stuk: € 89,95 

Clevy Keyboard 
 

Het Clevy Keyboard is een aantrekkelijk  
vormgegeven toetsenbord, speciaal ontwikkeld 
om jonge kinderen te ondersteunen bij het  
aanleren van schrijf- en toetsenbordvaardig-

heden.  

  
Het gebruik van kleine letters op de toetsen van 
het Clevy Keyboard biedt kinderen ondersteuning 

en overzicht doordat ze typen in dezelfde letters 
als waarin ze leren schrijven. 
 

Met het Clevy Keyboard maken kinderen op  
verantwoorde wijze kennis met de computer. 

Productomschrijving: Clevy Dyscover 

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

Prijs: € 109,00 

Clevy Dyscover 
 

De Clevy Dyscover is een speciale hoes voor het 
Clevy Keyboard. Door de Clevy Dyscover over het 
Clevy Keyboard te plaatsen en de Dyscover  

software te installeren, ontstaat een educatief  

oefenmiddel voor kinderen die leren lezen en 
schrijven en voor kinderen met dyslexie. 
 
De Clevy Dyscover vervangt onder andere de  

cijfertoetsen door klanktoetsen als "eu", "ei", 
"aai", "ieuw" en "oor". De letters waaruit de klank 
bestaat verschijnen na het indrukken van de toets 

op het beeldscherm en het geluid komt door de 
speakers. De combinatie van klanken zien en 

klanken horen stimuleert de auditieve verwerking 
en biedt hulp bij het automatiseren van klanken. 



Rekenen 

www.leerhulpmiddelen.nl 22 

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: Breukenwaaier XL 

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

Prijs: € 14,95 

VerhaalSomWijzer  
 

Een hulpmiddelen 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.  

Productomschrijving: VerhaalSomWijzer 

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

Prijs: € 3,95 

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: MeetMaatje 

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

Prijs: € 14,95 

TafelTrix  
 

Het visuele leerhulpmiddel voor het aanleren van 
de tafels! De TafelTriX, heeft twee zijden. Aan één 
kant een tafelmatrix met daarop alle antwoorden 
van de tafels van 1 t/m 12. Handig als je de  

tafelsommen nog niet goed beheerst. Op de  
andere kant staan de tafels in stoplichten netjes 
gerangschikt bij elkaar. 

Productomschrijving: TafelTrix 

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

Prijs: € 4,95 
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Productomschrijving: Rekenblokjes set  
van 100 

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

Prijs: € 15,00 

Rekenblokjes set van 100 

 

Maak rekensommen visueel met deze  
rekenblokjes. Deze blokjes van 2 kubieke  
centimeter passen aan alle kanten in elkaar.  
 

Gebruik de blokjes voor verschillende doeleinden.  
In 10 verschillende kleuren, 10 blokjes per kleur.  

Productomschrijving: Breukentoren, breuken, 
decimalen procenten 

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. 

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: Opzoekkaarten: breuken 
en procenten 

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

Prijs: € 6,50 
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Productomschrijving: Getalwaaier 

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

Prijs: € 6,95 

Getalwaaier  
 

De getalwaaier is een handig hulpmiddel om  
kinderen inzicht te geven in de getalstructuur van 
1 tot 9999. 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.  

Productomschrijving: Getallenlijn 0-20, sticker 

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

Prijs: € 1,50 

Getallenlijn 0-20, sticker 
 

De leerling kan de getallenlijn gebruiken als  
visuele ondersteuning, maar kan ook met een 
whiteboardstift de som uittekenen.  
Met 5 structuur. De afmeting is: 5cm x 31,5cm. 

Productomschrijving: Getallenlijn 0-100,  

sticker 

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

Prijs: € 1,75 

Getallenlijn 0-100, sticker 
 

De leerling kan de getallenlijn gebruiken als  
visuele ondersteuning, maar kan ook met een 
whiteboardstift de som uittekenen.  
Met 10 structuur. De afmeting is: 4cm x 68cm. 

Productomschrijving: Getallenlijn 0-20,  
whiteboard 

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. 
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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: Oefenklokken, analoog 
en digitaal 

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

Prijs: € 5,95 

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: Splitshuisjes 

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

Prijs: € 19,95 

Productomschrijving: Rekenbord voor splits-
sommen, whiteboard 

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: 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.  
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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 testen. De cirkels hebben een diameter van 
± 10cm. Leuk om samen te gebruiken met de  

Tafelcirkel, whiteboard. 

Productomschrijving: Table Turners 

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

Prijs per stuk: € 4,95 

Tafelcirkel, whiteboard  

 

De Tafelcirkel whiteboard is 14 cm bij 14 cm en is 
gemaakt van duurzaam plastic. Leuk om  

samen te gebruiken met de Table Turners,  

tafelcirkels. 

Productomschrijving: Tafelcirkel, whiteboard 

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

Prijs per stuk: € 1,50 

Productomschrijving: Multibandz armbandjes 

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

Prijs: € 14,95 

Multibandz armbandjes  

Een leuke manier voor kinderen om de tafels te 
leren. Op elk armbandje staat een tafel. In het 
zakje zitten 12 armbandjes met de tafels 1 tot en 
met 12. 

Ook leuk om te gebruiken als beloningssysteem.  

Productomschrijving: Tafelstrook 

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

Prijs: € 1,95 

Tafelstrook 
 

De Tafelstrook is een handige strook om de tafels 
van vermenigvuldigen visueel te maken. Vul de 
tafelsom in en teken in de bakjes balletjes of  
knikkers (puntjes). Zo zie je hoe de tafelsom is 

opgebouwd. 
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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. De kaart is zo groot als een  

A4-tje (29,7 cm bij 21 cm).  

Productomschrijving: Tafelkaart, whiteboard 

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

Prijs per stuk: € 2,95 

Productomschrijving: Honderdveld-koker 

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

Prijs: € 2,95 

Honderdveld-koker 
 

De Honderdveld-koker is een koker met  
doorlopend de getallen 1 tot en met 100. Bij een 
plat honderdveld gaan de getallen van 1 tot 10 
waarnaar je 11 op de volgende regel vindt. Bij 

deze koker vind je de 11 na de 10 en zo verder. 
De honderdveld-koker kan gebruikt worden voor 
verschillende rekenactiviteiten. 
 

De koker is gemaakt van duurzaam plastic en 
wordt plat geleverd. Wanneer de koker in elkaar 

is geklikt, is de afmeting 21 bij 6,2 cm. Er kan 

met een whiteboardstift op geschreven worden.  

Productomschrijving: Honderdveld, whiteboard 

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.  
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Productomschrijving: Tangle Junior Classics 

In de kleur(en): In 6 verschillende  
kleuren 

Prijs per stuk: € 3,95 

Tangle Junior Classics 
 

De Tangle Junior is de Tangle met 18 vlakke 
boogjes in verschillende kleuren. Leverbaar in 
verschillende kleurencombinaties.  

Productomschrijving: Tangle Junior Classics 

In de kleur(en): Mix van kleuren 

Prijs per display: € 89,95 

Productomschrijving: Tangle Textured 

In de kleur(en): In 4 verschillende  
kleuren 

Prijs per stuk: € 4,49 

Tangle Textured 
 
De Tangle Textured is de Tangle met 18 vlakke en 

ruwe boogjes. Zo zijn er boogjes met nopjes of 
ribbels. Leverbaar in verschillende  

kleurencombinaties. 

Productomschrijving: Tangle Textured 

In de kleur(en): Mix van kleuren 

Prijs per display: € 99,95 

Productomschrijving: Tangle Tri-color Metallics  

In de kleur(en): In 5 verschillende  
kleuren  

Prijs per stuk: € 4,95 

Tangle Tri-color Metallics 
 

De Tangle Tri-color Metallics is de Tangle met 18 
vlakke boogjes in prachtige glanzende  
kleuren. Leverbaar in verschillende  
kleurencombinaties. 

Productomschrijving: Tangle Tri-color Metallics 

In de kleur(en): Mix van kleuren 

Prijs per display: € 112,50 
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Productomschrijving: Tangle Junior Artist 

In de kleur(en): Verschillende kleuren 

Prijs per stuk: € 5,95 

Tangle Junior Artist 
 

Deze op kunst geïnspireerde Tangle is een must-
have voor je Tangle Junior collectie! Met zijn 
prachtige en kleurrijke prints, ontworpen door 
kunstenaar en Tanglemaster Richard X Zawitz, 

inspireert deze Tangle de kunstenaar in jezelf! 
 

Leverbaar in 5 verschillende combinaties.  

Productomschrijving: Tangle Fuzzies 

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

Prijs per stuk: € 4,49 

Tangle Fuzzies 
 

De Tangle Fuzzies is de Tangle met een fluweel 
zacht laagje om de 18 boogjes. De boogjes  
hebben verschillende kleuren.  

Productomschrijving: Tangle Fuzzies 

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

Prijs per display: € 99,95 

Productomschrijving: Tangle Hairy 

In de kleur(en): Verschillende kleuren 

Prijs per stuk: € 7,95 

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: Tangle Relax Therapy 

In de kleur(en): Blauw, groen, wit of 
Geel, groen, oranje 

Prijs per stuk: € 6,95 

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. Leverbaar in 
2 verschillende kleurencombinatie.  

Productomschrijving: Tangle Therapy 

In de kleur(en): Blauw, groen, paars 

Prijs per stuk: € 12,95 

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.  

Productomschrijving: Tangle Relax Therapy 

In de kleur(en): Blauw, groen, wit of 
Geel, groen, oranje 

Prijs per display: € 75,00 

Productomschrijving: Tangle Therapy 

In de kleur(en): Blauw, groen, paars 

Prijs per display: € 69,95 

Productomschrijving: Tangle Textured Original 

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

Prijs: € 17,95 

Tangle Textured Original 
 

De Tangle Textured Original is de grootste van de 
Tangle collectie. Ook deze Tangle heeft 18 vlakke 
en ruwe boogjes in verschillende kleuren. De 
boogjes zijn een stuk groter dan de andere  

Tangles, waardoor je ook bewegingen kunt maken 

met je armen.  
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Productomschrijving: Loopeez, Fidget Toy 

In de kleur(en): Verschillende kleuren 

Prijs: € 5,95 

Loopeez, Fidget Toy 
 

Heerlijk friemelding van 9 cm 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.  

 
Leverbaar in 4 kleuren. 

Productomschrijving: Gyrobi, Fidget Toy 

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

Prijs: € 5,95 

Gyrobi, Fidget Toy 
 

De afzonderlijke kleurrijke 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 diameter van de  

buitenste ring/ cirkel is 9,5 cm. Gemaakt van  
kunststof. 

Productomschrijving: Abiliweights, verzwaarde 
armbanden 

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

Prijs: € 9,95 

Abiliweights, verzwaarde armbanden 
 

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). 
Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om in te  
zetten bij de verbetering van de fijne motoriek die 
nodig is bij schrijven en kunnen ze zorgen voor 

rust bij overprikkeling. Set van 2 armbanden. 
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Productomschrijving: Chewlery Kauw-  
bijtketting  

In de kleur(en): Blauw, geel, groen,  
oranje, paars, rood of 

wit 

Prijs: € 14,95 

Productomschrijving: Chewlery Kauw-  
bijtarmband  

In de kleur(en): Blauw, geel, groen,  

oranje, paars, rood of 

wit 

Prijs: € 10,95 

Chewlery Kauw- bijtarmband of ketting 
 

De Chewlery Kauw- bijtarmband of ketting is een 
leuk en veilige hulpmiddel om op te kauwen,  
bijten, sabbelen of om mee te friemelen. Kauwen 
op kleren, pennen, haren, touwtjes en andere  

dingen hoeft niet meer. 

 
De Chewlery kauw-bijtarmband of ketting is  
gemaakt van niet giftig kunststof en is rekbaar. 

Gemakkelijk schoon te maken met een sopje.  
 
Geschikt voor een lichte bijtbehoefte. 

Productomschrijving: Siliconen Bijtketting,  
cirkel 

In de kleur(en): Blauw, groen of paars 

Prijs: € 14,95 

Siliconen Bijtketting 
 

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. 
 
Geschikt voor kinderen en of volwassenen met 
lichte of gemiddelde kauw- bijtbehoefte. De  

hanger kan kapot wanneer er stevig op gebeten 
wordt, of vaak op dezelfde plek.  
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Productomschrijving: Kauw- bijtstaafje aan 
sleutelhanger 

In de kleur(en): Blauw 

Prijs: € 19,95 

Kauw- bijtstaafje aan sleutelhanger 
 

Het Kauw-bijtstaafje is een niet giftig, kunststof 
staafje waar veilig op gekauwd kan worden. Aan 

dit staafje zit een sleutelhanger, zodat je deze 
makkelijk ergens aan kunt bevestigen.  

Gemakkelijk schoon te maken met een sopje. 

Productomschrijving: Chewease Kauw-  
bijtstaafje  

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

Prijs: € 3,95 

Chewease Kauw- bijtstaafje  
 

Het Chewease Kauw– bijtstaafje is een  
onopvallend, niet giftig, kunststof staafje waar 
veilig op gekauwd kan worden. Dit kauw-  
bijstaafje kan ook achter op een dunne pen of 

potlood geplaatst worden. Zo blijven pennen en 

potloden heel. Gemakkelijk schoon te maken met 
een sopje. 
 

Het staafje kan gebruikt worden om te voorzien  
in de kauw- bijtbehoefte van kinderen, of als  
hulpmiddel voor kauw- bijtoefeningen. 

Productomschrijving: SentioCHEWS  
Kauw-Bijtketting  

In de kleur(en): Blauw (voetbal) of  
rood (ijsje) 

Prijs: € 14,95 

SentioCHEWS Kauw-Bijtketting  
 

De SentioCHEWS Kauw-Bijtketting  kan gebruikt 
worden om te voorzien in de kauw- bijtbehoefte 
van kinderen, of als hulpmiddel voor kauw-  
bijtoefeningen. Bevat geen ftalaten (BPA, PVC 

etc), metalen (lood, nikkel, cadmium enz) of  

latex. De ketting heeft een veiligheidssluiting. 
 
Geschikt voor kinderen en of volwassenen met 

een stevige kauw- bijtbehoefte.  
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Productomschrijving: Edz Kids  
Gehoorbeschermer 

In de kleur(en): Blauw, groen, oranje, 
rood, roze, wit of zwart 

Prijs: € 22,95 

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.. Ze 
zijn opvouwbaar, comfortabel en passen bij  

kinderen tot en met 16 jaar. Demping ± 26 dB. 

Productomschrijving: Soluss  
Concentratiescherm 

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

Te bestellen via: www.mijnwerkplekje.nl 

Soluss Concentratiescherm 
 

Met de Soluss creëert de leerkracht snel en simpel 
een eigen werkplek waar het kind zich goed kan 
concentreren. Het scherm is snel en simpel te 
monteren op de rand van de schooltafel.  

De binnenkant is voorzien van een magnetisch 
whiteboard. Ideaal om taken of aanwijzingen voor 
de leerling op te schrijven of te bevestigen. 

Productomschrijving: Concentratiescherm van 
Nyink 

In de kleur(en): In verschillende kleuren 

Te bestellen via: www.nyink.nl 

Concentratiescherm van Nyink 
 

Dit concentratiescherm vermindert visuele  
prikkels en geluidsprikkels. Plaats het scherm 
eenvoudig om je tafel en creëer een eigen plekje 
waar je rustig en geconcentreerd kan werken. 

 
Door het toepassen van hoogwaardig  

absorptiemateriaal worden zowel bewegings-  
als geluidsprikkels bij het kind weggenomen.  
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Productomschrijving: CoreDisk 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: Movin' Sit Junior,  
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: Bitty Bottoms  
Wiebelkussen 

In de kleur(en): Blauw 

Prijs: € 18,95 

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: Disc 'o' Sit Junior,  
zitkussen  

In de kleur(en): Rood 

Prijs: € 28,50 

Disc 'o' Sit Junior, zitkussen 
 

De Disc 'o' Sit zorgt ervoor dat u 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. 
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Productomschrijving: WhisperPhone Element,  
Junior 

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

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 achtergrond-
geluiden 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 Element,  
Senior 

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

Prijs: € 9,95 

Productomschrijving: WhisperPhone met 

headset, Junior 

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

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 met  
headset, Senior 

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

Prijs: € 18,25 



www.leerhulpmiddelen.nl 

Overige leerhulpmiddelen 

37 

Productomschrijving: De Duimbal 

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

Prijs: € 15,95 

De Duimbal 
 

De Duimbal is een zachte bal die makkelijk te 
gooien en te vangen is. De bal heeft een  
doorsnede van 12 cm en er staan rondom letters 
op. Het maakt van leren lezen een leuk spel dat je 

in de klas of met je vriendjes kan spelen. Rol, 

gooi of vang de bal en maak een woord met de 
letter waar je duim op komt. 

Productomschrijving: Dobbelsteen klein 

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

Prijs: € 6,95 

Dobbelsteen met insteekhoezen 
 

Deze dobbelsteen heeft aan alle 6 de kanten een 
insteekhoes, zodat je je eigen dobbelsteen kunt 
creëren. Gebruik de dobbelsteen voor  
verschillende activiteiten. Leverbaar in 2 maten. 

Klein is 10 bij 10 cm, groot is 16,5 bij 16,5 cm.  

Productomschrijving: Dobbelsteen groot 

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

Prijs: € 13,95 

Productomschrijving: Edz Matz Foam Puzzel 

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

Prijs: € 19,95 

Edz Matz Foam Puzzel Speelmat, 18 stukken 
 

Edz Matz Foam Puzzel Speelmat is een set van 18 
grote puzzelstukken gemaakt van EVA soft foam 
voor uren speelplezier.  
Geschikt voor verschillende doeleinden. Puzzel 

een speelmat, een huisje of een opbergbox. Of 
gebruik hem als hinkelpad of rekenmat enz. 
 

Waterafstotend en makkelijk schoon te maken. 

Elk puzzelstuk is 32x32x1cm. 
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Productomschrijving: Stoplichtwaaier 

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

Prijs: € 1,00 

Stoplichtwaaier 
 

De stoplichtwaaier kan dienen als visuele  
ondersteuning bij het gebruik van de  
stoplichtmethode. De waaier is 11,5 cm lang en er 
kan op geschreven worden met een  

whiteboardstift. 

Productomschrijving: Communicatiewaaier 

In de kleur(en): Geel 

Prijs: € 2,50 

Communicatiewaaier 
 

Maak gemakkelijk en snel je eigen cummunicatie-
waaier. Deze waaier heeft 12 blanco kaartjes 
waarmee je met een whiteboardstift op kan 
schrijven, of plak er stickers op. De kaartjes zijn 

11,5 cm lang en gemaakt van duurzaam plastic. 
Geschikt voor verschillende doeleinden.  

Productomschrijving: Flitskaarten, doosje van 
30 stuks + stift 

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

Prijs: € 8,95 

Flitskaarten, doosje van 30 stuks + stift 
 

Maak de flitskaarten samen met de leerling, de 
groene kaarten voor de feiten die snel paraat zijn, 
oranje voor nog wat twijfelende feiten en rode 

voor de moeilijkste. Als de leerling vorderingen 

maakt, schrijf je het feit op de oranje of groene 
kaart. De flitskaarten worden geleverd in een 
doosje, 9 rode, 9 groene en 12 oranje. Gebruik de 
meegeleverde stift. Deze droogt snel, zodat de 

inkt niet direct verwijderbaar is. Kies uit, blauwe, 
zwarte of rode inkt.  

Productomschrijving: Flitskaarten, los 

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

Prijs: € 5,95 
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A5 wisbordje 
 

Door te werken met wisbordjes tijdens de  
instructie kan de leerkracht in één oogopslag zien 
of de hele klas de instructie heeft begrepen. De 
leerkracht zorgt zo voor een krachtige instructie 

met visuele ondersteuning. Het wisbordje is  

gemaakt van 500 grams gestreken sulfaatkarton 
en is glanzend gelamineerd.  

Productomschrijving: A5 wisbordje 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 1,00 

A3 wisbordje 
 

De A3 wisbordjes zijn geschikt voor het maken 
van mindmaps, maar ook voor het coöperatief 
leren. Het wisbordje is gemaakt van 500 grams 
gestreken sulfaatkarton en is glanzend  

gelamineerd. Gevouwen naar A4 formaat.   

Productomschrijving: A3 wisbordje 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 1,95 

Productomschrijving: A5 wisbordje, 30 stuks 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 24,95 

A4 wisbordje 
 

Door te werken met wisbordjes tijdens de  
instructie kan de leerkracht in één oogopslag zien 
of de hele klas de instructie heeft begrepen. De 
leerkracht zorgt zo voor een krachtige instructie 

met visuele ondersteuning. Het wisbordje is  

gemaakt van 500 grams gestreken sulfaatkarton 
en is glanzend gelamineerd.  

Productomschrijving: A4 wisbordje 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 1,50 

Productomschrijving: A4 wisbordje, 30 stuks 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 29,95 

Productomschrijving: A3 wisbordje, 10 stuks 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 15,95 
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A5 whiteboard 
 

Het A5 whiteboard is een onbedrukt bord 
waarmee je met een whiteboardstift op de  
voor- of achterkant kan schrijven. Te gebruiken 
voor verschillende doeleinden. Het bord is 14,8 

cm bij 21 cm en is gemaakt van duurzaam plastic.  

Productomschrijving: A5 whiteboard 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 1,50 

A4 whiteboard 
 

Het A4 whiteboard is een onbedrukt bord  
waarmee je met een whiteboardstift op de  
voor- of achterkant kan schrijven. Te gebruiken 
voor verschillende doeleinden. Het bord is 21 cm 

bij 29,7 cm en is gemaakt van duurzaam flexibel 

plastic met een dikte van 1mm.   

Productomschrijving: A4 whiteboard 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 2,95 

Productomschrijving: A5 whiteboard, 30 stuks 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 37,50 

Productomschrijving: A4 whiteboard, 30 stuks 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 75,00 

A3 whiteboard 
 

Het A3 whiteboard is een onbedrukt bord  
waarmee je met een whiteboardstift op de  
voor- of achterkant kan schrijven. Te gebruiken 
voor verschillende doeleinden. Het bord is 29,7 

cm bij 42 cm en is gemaakt van duurzaam flexibel 
plastic met een dikte van 1mm.   

Productomschrijving: A3 whiteboard 

In de kleur(en): Wit 

Prijs: € 4,95 
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A4 whiteboard, geel of blauw 
 

Het A4 whiteboard, geel of blauw is een  
onbedrukt gekleurd bord waarmee je met een 
whiteboardstift op de voor- of achterkant kan 
schrijven. Te gebruiken voor verschillende  

doeleinden. Het bord is 21 cm bij 29,7 cm en is 

gemaakt van duurzaam plastic. Deze  
whiteboarden zijn zeer geschikt wanneer ook 
wordt gelezen in kleur (met bijv. de gekleurde 

leeslinialen). 

Productomschrijving: A4 Whiteboard, geel of 
blauw 

In de kleur(en): Geel of blauw 

Prijs: € 3,95 

Gekleurd whiteboard 
 

Het bord heeft een magneethoudend geëmailleerd 
stalen schrijfoppervlak en een stijlvol aluminium 
profiel. Het bord is leverbaar in vier verschillende  
Kleuren en verschillende maten zoals 60cm x 

90cm of 90cm x 180cm. 

 
De emaille toplaag van de geeft een extreem 
duurzaam resultaat. Het bord is goed bestand  

tegen stoten, krassen en intensief gebruik.  
 
Het schrijfoppervlak van de whiteboarden is  

beschrijfbaar met whiteboardstiften en  
gemakkelijk droog uitwisbaar. Het  
schrijfoppervlak is zeer duurzaam en bestendig. 
Hierdoor is het zeer geschikt voor intensief  

gebruik op school. 

Productomschrijving: Gekleurd Whiteboard 

In de kleur(en): Geel, blauw, groen of 
roze 

Prijs: Op aanvraag  
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Plan-Agenda 
 

De plan-agenda is speciaal ontwikkeld om  
kinderen beter te leren plannen. Overzichtelijke 

en prikkelvrije weekindeling, Houdt eenvoudig de 
status bij van de planning, Jaargangvrij, Op elk 

moment starten door de tijdloze aanpak,  
Praktische tips voor slim plannen. 

Productomschrijving: Plan-schriftje A5 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 3,95 

Productomschrijving: Plan-agenda 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 13,25 

De 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: De Kijkwijzer - huiswerk  

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

Prijs: € 1,50 

De Kijkwijzer - instructie 
 

De kijkwijzer - instructie is gemaakt vanuit het 
IGDI-model met daarin de zelfregulerende  
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om 
zelfstandig hun (huis)werk te kunnen maken,  

leren en plannen. Gelamineerde kaart A4.  

Productomschrijving: De Kijkwijzer - instructie  

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

Prijs: € 3,95 

Productomschrijving: Plan-schriftje A4 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 4,95 
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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 dagboek 
pagina 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.  
 

Want iedereen verdient een smile op zijn gezicht! 
Voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. 

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 14,50 

Productomschrijving: Het SmoeltjesSchrift 2 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 14,50 

Het Kleuter SmoeltjesSchrift 
 

Kleuters hebben hun eigen vrolijke dagboek: het 
Kleuter SmoeltjesSchrift. Aan de hand van  
gekleurde smileys kunnen ze aangeven hoe hun 
dag was. Hoe voelde je je op school? En was het 

eten lekker? Voor ‘bijzondere dingen’ als  
verjaardagen of een zwemdiploma zijn er  
toepasselijke stickers om de pagina mee op te 
fleuren. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor  

tekenen, kleuren en leuke opdrachtjes. 
 
Het Kleuter SmoeltjesSchrift is bedoeld voor  

kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. 

Productomschrijving: Het Kleuter Smoeltjes-
Schrift 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 14,50 

Productomschrijving: Het SchoolSmoeltjes-
Schrift, 5 stuks 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 32,50 
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Leesboeken 
 

Net als uitgeverij De Wakker Muis zet Alexis  
leerhulpmiddelen.nl zich in om de leer- en  
leesontwikkeling bij kinderen te stimuleren.  
Daarom biedt Alexis leerhulpmiddelen.nl, naast  

hulpmiddelen voor schrijven, lezen en rekenen, 

nu ook verschillende kinderboeken van de familie 
Stilton aan. Niet alleen verschillende seriedelen 
van Geronimo Stilton en Thea Stilton, ook  

stripboeken en Makkelijk Lezen-boeken met een 
aangepast en groter lettertype, meer  
regelafstand, extra witregels en minder moeilijke 

woorden.  

Leesboek: Samoerai op ninja-jacht 

 

Makkelijk Lezen editie, 160 pagina’s en geschikt 
voor 7 - 9 jarigen.  

Productomschrijving: Leesboek: Samoerai op 
ninja-jacht 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Leesboek: Griezelen in de achtbaan 
 

Makkelijk Lezen editie, 224 pagina’s en geschikt 
voor 7 - 9 jarigen.  

Productomschrijving: Leesboek: Griezelen in 
de achtbaan 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Leesboek: Het Raadsel van Londen 
 

Makkelijk Lezen editie, 144 pagina’s en geschikt 
voor 7 - 9 jarigen.  

Productomschrijving: Leesboek: Het Raadsel 
van Londen 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 12,95 
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Verschillende seriedelen van “Fantasia” 
 

Dromen jullie nooit over reizen in het fantastische 
FANTASIA? Verschillende seriedelen verkrijgbaar.  

Productomschrijving: Leesboek: Fantasia 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 25,95 

Verschillende seriedelen van  
“Reis door de tijd” 

 
Ga met Geronimo mee op een muizenissige Reis 
door de tijd. Verschillende seriedelen  
verkrijgbaar.  

Productomschrijving: Leesboek: Reis door de 
tijd 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 24,95 

Verschillende seriedelen van de  

“Thea Sisters” 

 
De Thea Sisters zijn 5 muizinnen en beleven 
spannende avonturen op Topford College.  
Verschillende seriedelen verkrijgbaar.  

Productomschrijving: Leesboek: Thea Sisters 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 7,95 

Verschillende Stripboeken 
 

Prachtig gi-ga-geweldig stripboeken over  
verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis. 
Verschillende seriedelen verkrijgbaar.  

Productomschrijving: Stripboek 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 7,95 
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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. 

Productomschrijving: Boek: De gids over 
beelddenkende kids 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

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. 

Productomschrijving: Boek: De gids over 
hoogbegaafde kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 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.  

Productomschrijving: Boek: De gids over 
hooggevoelige kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Boek: De gids over autisme bij kids 
 

Deze gids met 80 korte tips laat je kennismaken 
met de leefwereld van kinderen met autisme. 

Door inzicht in die leefwereld en een aangepaste 
begeleiding, kan de omgeving ervoor zorgen dat 

deze kinderen -met al hun prachtige eigenschap-
pen- volledig tot bloei komen. 

Productomschrijving: Boek: De gids over  
autisme bij kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 
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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? Met welke oefeningen staat je kind  
letterlijk steviger in het leven? Hoe kun je als  

ouder daarbij helpen? 

Productomschrijving: Boek: De gids over prik-
kelverwerking bij kids 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Boek: De gids over emoties bij kids 
 

Hoe moedig je een bang kind op de juiste manier 

aan? Hoe zorg je ervoor dat emotionele situaties 
niet escaleren? Alle emoties mogen er zijn, maar 
niet elk gedrag is wenselijk. Aan de hand van de 

praktische tips uit deze gids zult u beter weten te 
reageren op de emoties van uw kind. 

Productomschrijving: Boek: De gids over  
emoties bij kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Boek: De gids over scheiding en kids 
 

Bij een scheiding staat ook het leven van je kind
(eren) op zijn kop. Hoe loods je hen door deze 
moeilijke periode? Juist ouders kunnen dat het 
beste, omdat zij van hun kind houden. Deze gids 

helpt beide ouders bij de opvoeding.  

Productomschrijving: Boek: De gids over 
scheiding en kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 

Boek: De gids over een nieuw gezin met kids 
 

Het vormen van een ‘nieuw gezin’ is een  
complexe gebeurtenis en gaat zeker niet altijd 

van een leien dakje. Het vergt veel creativiteit, 
geduld, liefde en inzicht. De tips in deze positieve 

gids helpen alle gezinsleden op weg naar een 
nieuwe, liefdevolle thuisbasis. 

Productomschrijving: Boek: De gids over een 
nieuw gezin met kids  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 9,95 
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Boek: Ik denk in beelden, jij onderwijst in 
woorden 

 
In elke klas zitten er leerlingen met kenmerken 
die doen denken aan ADHD of andere 
`stoornissen`. Ze leren later lezen, zijn druk, 

hebben aandachtsproblemen... In dit boek worden 

deze kinderen `rechtsgeoriënteerde kinderen` 
genoemd. Het boek biedt meteen een goed inzicht 
in wat deze kinderen drijft en hoe dit in het  

dagelijkse leven kan worden aangewend om hen 
hun volle potentieel te laten bereiken. 

Productomschrijving: Boek: Ik denk in  
beelden, jij onderwijst  

in woorden 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 19,90 

Boek: Dyslexie en touwtjespringen 
 

Waarom veel dyslectische kinderen moeite  
hebben met touwtjespringen? Zowel voor  
touwtjespringen als voor lezen is een goede  
samenwerking van meerdere gebieden in de  

hersenen nodig. Door de oefeningen uit dit boek 

te doen, worden de verbindingen tussen deze  
gebieden geactiveerd en verbeterd, waardoor het 
lezen met sprongen vooruitgaat.  

Productomschrijving: Boek: Dyslexie en  
touwtjespringen  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 19,90 

Boek: Prikkels in de groep! 
 

Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat 
er in hun omgeving gebeurt, kinderen die altijd 
een voorwerp in de hand houden om eraan te 
voelen, kinderen die bij het horen van harde  

geluiden uit de groep rennen, kinderen die  
regelmatig aan hun groepsgenootjes ruiken,  
kinderen die overal op klimmen en geen gevaar 

lijken te kennen en kinderen die om de haverklap 

tegen groepsgenoten opbotsen. Als ouders,  
leerkrachten en begeleiders ben je je er niet altijd 
van bewust dat deze gedragingen ontstaan vanuit 

een voor dit kind bijzondere manier van  
verwerken van prikkels. 

Productomschrijving: Boek: Prikkels in de 
groep! 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 21,00 



Boek: De jonge beelddenker 
 

In het huidige onderwijs wordt vooral een beroep 
gedaan op de linkerhersenhelft en dit is over het 
algemeen de zwakkere kant van een beelddenker. 

Om beide type kinderen tot hun recht te laten  

komen is het van belang dat leerkrachten hun  
onderwijs aan kunnen passen. In dit boek geeft 
Tineke Verdoes aan de hand van talloze  
praktijkvoorbeelden, casussen en tips aan hoe je 

dit als leerkracht op kunt pakken. 

Productomschrijving: Boek: De jonge  
beelddenker  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 29,90 

Boek: Denken in beelden 
 

Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen 
hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, 
wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog 
niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek 

naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond 

dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof 
beter te begrijpen kun je oefenen met de  
opdrachten voor onder andere taal en rekenen die 

het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn 
met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in 
combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, 

stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, 
dyscalculie. 

Productomschrijving: Boek: Denken in beelden  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 27,50 

Boek: Belevend leren 
 

Je bent een betrokken leerkracht en zet alles op 
alles om de lessen voor kinderen zo aantrekkelijk 
en toegankelijk mogelijk te maken. Ook voor de 
kinderen bij wie het leren anders gaat.  

In deze uitgave neemt ze 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. 

Productomschrijving: Boek: Belevend leren 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 22,50 
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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 prikkel-
verwerking 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. 

Productomschrijving: Boek: Wiebelen en  
friemelen in de klas 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 24,95 
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Hulpkaarten: Wiebelen en friemelen  
 

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. 

Productomschrijving: Hulpkaarten: Wiebelen 
en friemelen  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 14,95 

Boek: Wiebelen en friemelen thuis 
 

Als je dit boek gelezen hebt, wordt duidelijk dat je 
het helemaal goed gezien hebt. Je beseft dat jouw 
kind soms meer of minder prikkels nodig heeft. 
Hij komt ze tekort en gaat zelf op zoek naar 

meer, of hij heeft last van prikkels en wil er geen 
nieuwe bij. Jouw kind is waarschijnlijk onder- of 
overprikkeld via zijn zintuigen. In dit boek wordt 
uitgelegd hoe dat zit. 

Productomschrijving: Boek: Wiebelen en  
friemelen thuis 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 24,95 
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Beter bij de les: handleiding 
 

Training in executieve functies 
 
Met de training Beter bij de les oefenen kinderen 
op de basisschool met vaardigheden die  

belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, 

planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht 
gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen 
meer inzicht in hun leergedrag. De kinderen leren 

om naar het eigen functioneren te kijken, zodat 
ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen 
bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder 

hulp van de leerkracht nodig bij het maken van 
schoolopdrachten. 

Productomschrijving: Beter bij de les:  
handleiding 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 29,99 

Beter bij de les: werkboek 
 

Training in executieve functies 
 

Met het werkboek en de training van Beter bij de 
les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun 

leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het 
eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf 
uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan  
bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën 

ten aanzien van aandacht, planning,  
werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en 
metacognitie, wordt ook het werkgeheugen  

getraind met de oefeningen. 

Productomschrijving: Beter bij de les:  
werkboek 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 24,99 



Boek: Ik zie het anders Omgaan met richtings-
moeilijkheden en spiegelen bij kinderen 

 
In dit overzichtelijke boek helpt Marc Litière  
ouders en leerkrachten om richtingsmoeilijkheden  
en spiegelen tijdig op te merken. Hij legt uit hoe 

ze ontstaan en hoe je op een positieve manier op 

zoek kunt gaan naar een oplossing. Met veel 
praktische tips, voorbeelden en oefeningen. 

Productomschrijving: Boek: Ik zie het anders 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 22,50 
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Boek: Stap voor stap Hoe stimuleer je de  

motorische ontwikkeling van je kind? 

 
Bewegingstherapeute Liesbeth Verhoeven legt in 
dit boek uit waarom een goede motoriek zo  
belangrijk is en geeft tips en oefeningen mee om 

de ontwikkeling van je kind zo goed mogelijk te 
stimuleren. Stap voor stap is dan ook een ideale 
handleiding om je kind op een aangename en 
speelse manier groot te brengen. 

Productomschrijving: Boek: Stap voor stap 

Taal: Nederlands 

Prijs: € 19,90 

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 waarnemings-
oefeningen in dit boek verbeteren de  

samenwerking tussen de beide hersenhelften. 

Productomschrijving: Boek: Corpus Callosum 

Methode   

Taal: Nederlands 

Prijs: € 35,00 



Boek: STERKerSTAAN® Kijken en zien 
 

Dit boek STERKerSTAAN Kijken en zien geeft  
ouders en leerkrachten inzicht in visuele  
disfunctie. Het boek bevat veel praktijk  
voorbeelden en tevens een praktisch  

trainingsprogramma om de samenwerking van  

de ogen te bevorderen. 

Productomschrijving: Boek: STERKerSTAAN  

Taal: Nederlands 

Prijs: € 23,75 

Boek: Vision and Reading Difficulties 
 

Dit boek gaat over visuele problemen die het  
lezen moeilijk maken voor mensen die geen  
oogziekten hebben of slechtziend zijn. De visuele 
problemen, die vaak geassocieerd worden met 

leesproblemen, zijn instabiel binoculair zien,  
accommoderende afwijkingen, en een aandoening 
die visuele stress wordt genoemd (Meares-Irlen 
syndroom) waarbij tekst lijkt te bewegen en 

of  wazig zien, wat resulteert in pijn aan de ogen 
en hoofdpijn. Deze visuele problemen kunnen  

zorgen voor leesproblemen op school maar komen 

ook voor bij volwassen.  

Productomschrijving: Boek: Vision and  
Reading Difficulties 

Taal: Engels 

Prijs: € 29,95 

Boek: Reading Through Colour 
 

Dit boek vertelt het verhaal over de ontdekking 
en de ontwikkeling van het gebruik van gekleurde  
leeslinialen en gekleurde brilglazen die kunnen  
helpen bij leesproblemen, en soms resulteert in 

wonderbaarlijke verbeteringen. Arnold Wilkins, de  
wetenschapper die een van de eerste was die  
bewijs vond dat gekleurde filters kunnen werken, 

legt uit dat men zich vaak niet bewust is van de 

gevolgen van visuele stress. Kinderen met visuele 
stress hebben veel hoofdpijn en of migraine, maar 
op school worden ze bestempeld als lui.  

Productomschrijving: Boek: Reading Through 
Colour 

Taal: Engels 

Prijs: € 42,99 
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Workshop ‘Wiebelen en friemelen in de klas’: 
door Carmen Lamp en Monique Thoonsen 

 
Je ervaart hoe het met je eigen zintuiglijke  
prikkelverwerking (ZiP) zit, waardoor je heel snel 
de vertaalslag naar het gedrag van de leerling 

kunt maken. Je leert kijken door de ‘ZiP-bril’: Hoe 

ziet gedrag er uit als ZiP niet goed werkt? We  
kiezen samen strategieën die in jouw situatie  
passen en gaan ze oefenen. Je leert hoe je  

hulpmiddelen (oorkappen, wiebelkussens,  
kauwmaterialen) moet toepassen. Je leert de 
prikkelmeter toe te passen. 

Productomschrijving: Workshop ‘Wiebelen en 
friemelen in de klas’ 

Datum: Verschillende data 

Prijs: € 97,00 
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Opleiding CITO in BEELD coach:  
door Tineke Verdoes 

 
Tijdens de opleiding CITO in BEELD coach leer je 
in een tweedaagse opleiding hoe je beelddenkers 
kunt begeleiden met de CITO in BEELD training. 

De CITO in BEELD training zorgt ervoor dat het 
kind stevig in zijn schoenen komt te staan,  
waardoor het zichzelf zekerder gaat voelen tijdens 
toetsen. Het kind gaat met vertrouwen de  

Cito-toets tegemoet. 

Productomschrijving: Opleiding CITO in BEELD 
coach 

Datum: Verschillende data 

Prijs: € 598,95 

Speeldokteropleiding (10 dagen) 
door Henriette Mol 

 
In Samenspel biedt een unieke opleiding aan: de 
Speeldokteropleiding. Het is een speelse opleiding 
waarin je leert hoe je kinderen (individueel en 

klassikaal) in hun ontwikkeling kunt stimuleren en 

ondersteunen met spel en beweging.  Ook leer je 
hoe je spel en bewegingsoefeningen als  
diagnostisch instrument kunt gebruiken om na te 

gaan waardoor een kind in zijn of haar (leer)
ontwikkeling gehinderd wordt.  

Productomschrijving: Speeldokteropleiding 

Datum: Verschillende data 

Prijs: € 1400,00 
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Cursus Visuele Stress (“Lezen in kleur”) 
 

Veel leerlingen met leesproblemen en of Dyslexie 
ervaren dansende letters, wazige tekst, of zien de 
letters dubbel tijdens het lezen, met hoofdpijn, 
misselijkheid en vermoeide ogen tot gevolg. Door 

te lezen in kleur (het contrast verminderen)  

kunnen deze klachten aanzienlijk verminderen. 
 
Ongemakken als dansende letters, wazige tekst, 

dubbel zien enz. komen vaak voor bij:  
Leesproblemen; Dyslexie; Dyscalculie; Dysgrafie; 
Dyspraxie; Fixatie Disparatie; AD(H)D; Autisme; 

Epilepsie en Migraine.  
 
Mogelijke oorzaken van deze ongemakken tijdens 
het lezen zijn: Foutieve breking van het licht 

(bijziend of verziend); Onvoldoende beheersing 
van de oogmotoriek; Visuele Stress; Fixatie  
Disparatie of andere visuele disfuncties. 

 
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 

ontspanningsoefeningen en "lezen in kleur" toe 
kunt passen. Wij leiden u op tot "Lezen in kleur"- 
begeleider.  

Productomschrijving: Cursus Visuele Stress 

Datum: Verschillende data 

Prijs: € 165,00 

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. Als visueel screener kunt u 
kijken of het zinvol is om iemand door te sturen 

voor een uitgebreid functioneel oogonderzoek. In 
samenwerking met de functioneel oogzorg-
specialist kunt u vervolgens het traject verder  
begeleiden. 

Productomschrijving: Cursus Visueel Screener 
en trajectbegeleider 

Datum: Verschillende data 

Prijs vanaf: € 399,00 
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