
EDUCATIE

Leesstandaard

020000539

Plastieken leesstandaard, verstelbaar,
formaat A4.

020001994

Leesstandaard 23/24 cm x 31 cm.

Kleur: zwart.
Kan horizontaal of vertikaal gebruikt 
worden dankzij de draaiende steun. 
De twee regelbare bladzijdehouders 
kunnen zowel een boek als een blad 
A4 staande houden.
Compact, makkelijk op te bergen of 
mee te nemen.

Tekenen

020001127

Meetlat van 30 cm voor slechtzienden
met voelbare streepjes.

Geel met zwarte cijfers.
Werd mede ontwikkeld door het 
onderwijs.



020001876

Plastieken millimeter lat met voelbare
streepjes. 

Afmetingen: 30 cm.
Kleur: groen.

02000990

Meetlat van 30 cm voor 
slechtzienden.

Zwart met witte cijfers.

02000991

Meetlat van 30 cm voor 
slechtzienden.

Wit met zwarte cijfers.

020000038

Plastieken tekendriehoek met 
voelbare markering op elke 
centimeter.

Lengte 10,5 cm.



020001920

Set van 2 tekendriehoeken in harde 
plastiek waarvan 1 met hoeken van 
30° en 60° en 1 met hoek van 45°.

Voelbare markeringen:
1 punt op elke halve centimeter.
2 punten op elke centimeter.
3 punten op elke 5 centimeter.

020001128

Ronde gradenboog voor 
slechtzienden, met voelbare 
streepjes, geel met zwarte vakjes.

Diameter 15 cm.
Inclusief pins om vast te zetten.
Werd mede ontwikkeld door het 
onderwijs.

020001130

Halfronde gradenboog voor 
slechtzienden, met voelbare 
streepjes, geel met zwarte vakjes.

Diameter 15 cm.
Inclusief pins om vast te zetten.
Werd mede ontwikkeld door het 
onderwijs.



020000056

Transparante tekenfolie voor 
reliëftekening, 21 cm x 29,7 cm.

Per 50 vellen.
A4 formaat.

020000057

Transparante tekenfolie voor 
reliëftekening, 27 cm x 34 cm.

Per 50 vellen.
Folio formaat.

020000272

Groene tekenfolie voor reliëftekening,
A4 formaat.

020000290

Tekenwieltje voor reliëftekeningen.



020001131

Geo-bord voor het maken van 
geometrische figuren en grafieken.

020001877

Mat voor reliëftekening.

Afmetingen: 30 x 25 x 0,3 cm.

020001927

Mat voor reliëftekening.

Afmetingen: 25 x 35 x 0,4 cm.



020000433

Lederen teken-etui Once.

Bevat:
1 goniometer,
1 passer,
1 basiscirkel voor passer,
2 tekendriehoeken,
1 brailleprikbord 35 cellen,
1 prikpen,
1 puntige naald,
1 tekenplank 27,5 cm x 34,5 cm,
1 tekenpotlood,
3 verschillende getande wieltjes,
1 houder voor wieltjes.
Afmetingen: 33 cm x 40 cm.

Rekenen

020000020

Abacus, rekenhulpmiddel bij het lezen
van getallen of het werken met 
decimalen of breukdelen.

Plastieken constructie met parels die 
glijden op metaaldraden.

020001017

Opbergzakje voor abacus.



020000021

Cubarythme:

plastieken bord met 15 rijen en 
20 vakken per rij voor het aanleren 
van wiskunde en algebra.

020001232

Millimeterpapier voor meetkunde en 
wiskunde, speciaal ontworpen voor 
slechtzienden.

1 blad bevat 10 x 10 ruiten van
2 cm x 2 cm, kleur groen.

020001234

Millimeterpapier voor meetkunde en 
wiskunde, speciaal ontworpen voor 
slechtzienden.

1 blad bevat 10 x 10 ruiten van
2 cm x 2 cm, kleur rood.



Rekenmachines

020001348

ENGELSSPREKENDE rekenmachine, 
bureaumodel met grote lichtgrijze 
bedieningstoetsen op zwarte 
achtergrond, tijd en datum afleesbaar
op contrasterend LCD display. 
Exclusief batterijen.

020001837

Franssprekende rekenmachine met 
grote contrasterende toetsen.

LCD display.
2 regelbare functies qua geluid. 
Vermelding van datum en uur, kan 
gebruikt worden als wekker. 
Exclusief batterijen.



020002086

Franssprekende rekenmachine. 
Kleur: zwart.
Het rekengedeelte is samengesteld 
uit 29 ronde, blauwe toetsen.
Alarmfunctie, 16 verschillende 
weksignialen. 
Exclusief batterijen. 

020001895

Nederlandssprekende rekenmachine 
Doublecheck XL Voice met 
uitgebreide rekenfuncties.

LCD display.
Grote toetsen (verdeeld in 3 
groepen).
Volumeregeling.
Batterijen inbegrepen.

Dactylografie



020002074

Desktop SKINNY TYPEHELP ® 
meerkleurig.

De fluweelzachte siliconenrubberen 
mat bedekt uw toetsenbord.
Voorkomt dwangmatig kijken naar de
letters op uw toetsen.
Dit zal een hoger aantal slagen per 
minuut bevorderen.

.

020002075

Desktop SKINNY TYPEHELP ® groen.

020002076

Laptop SKINNY TYPEHELP ® 
meerkleurig.

020002077

Laptop SKINNY TYPEHELP ® zwart.



Lezen

020001504

“Een prettig ABC boek met dieren”.

Boekje om spelenderwijs het 
braillealfabet aan te leren met behulp
van afbeeldingen van dieren.
Nederlandstalige versie.

020001505

“Abécédaire amusant des animaux”.

Franstalige versie.

020002070

“The funny animal ABC”.

Engelstalige versie.

020001670

“Tellen met de rups”.

Boekje om spelenderwijs de 
braillecijfers alsook het optellen en 
aftrekken aan te leren.
Nederlandstalige versie.

020001506

“Compter avec la chenille”.

Franstalige versie.

020002069

“Counting with the carterpillar”.

Engelstalige versie.



020001100

“Du noir au braille”.

FRANSTALIG leerboek voor het 
aanleren van braille.

020000081

FRANSTALIG leerboek voor het 
aanleren van braillekortschrift te 
vergemakkelijken.

020000089

FRANSTALIG leerboek voor het 
aanleren van uitgebreid 
braillekortschrift te vergemakkelijken.



020001635

Tellen met de vingers: leren tellen 
van 1 tot 10.

020001871

Ma soeur vit dans le noir.

Een avontuurlijk verhaal over een 
blind meisje.
Franstalige versie.

020001872

Mijn zus woont in het donker.

Een avontuurlijk verhaal over een 
blind meisje.
Nederlandstalige versie.
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