
EDUCATIE 
 

 

Leesstandaard 
 

 

 

 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. 

 

 

 

 020002220 

Plastieken leesstandaard, verstelbaar, 
formaat A4. 

Kleur: zwart. 

 

 

Tekenen 
 

 

 

 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. 

 

 



 

 020000290 

Tekenwieltje voor reliëftekeningen. 

 

 

 020001877 

Mat voor reliëftekening. 

Afmetingen: 30 x 25 x 0,3 cm. 

 

 

 020001927 

Mat voor reliëftekening. 
Afmetingen: 25 x 35 x 0,4 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. 

 



 

 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. 

 

 

 

 

 

Rekenmachines 
 

 

 

 
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. 
 
020002256 

Franssprekende rekenmachine 
Doublecheck XL. 

 

 

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. 

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. 

 



 

 020002317 

Vakantiebox (zomer editie 1), 
A4 formaat. 
Bevat 16 leuke, educatieve 
activiteiten met allerlei opdrachten, 
moppen, weetjes, spelletjes, 
reliëftekeningen enz.  
Voelbare dobbelsteen en 
luisterverhaal op cd inbegrepen. 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Tekst in grootdruk. 

 
 

 

 020002318 
 
Idem R2317. 
Tekst in braille + gewone letterdruk. 
 

 

 

 020002351 

 
Vakantiebox (winter editie 1), 
A4 formaat. 
Aangepast vakantieboek voor 
kinderen (6j-12j) met allerlei 
opdrachten, moppen, weetjes, 
spelletjes, reliëftekeningen, enz. 
Knutselmateriaal en luisterverhaal op 
cd inbegrepen. 
Tekst in grootdruk. 
 

 



 

 020002352 

 
Idem R2351. 
Tekst in braille + gewone letterdruk. 
 

 

 

 020002157 

Boek “Culinaire Oculaire” door  
J. Ladyjensky.  

Dit werk analyseert recente 
universitaire studies gewijd aan de 
selectie van voedingswaren die 
maccula degeneratie kunnen 
tegengaan. 
Ongeveer 60 voedingsrecetten komen 
aan bod in dit werk. 
Franstalige versie. 

 

 

 020002213 

Boek “Culinair Oculair” door  
J. Ladyjensky. 
Idem R2157. 
Nederlandstalige versie. 
 



 

 Voelbare kleurboeken, engelse 

tekst (op bestelling): 

020002278 
Summer Sunshine. 
020002279 
Winter Wonders. 
020002280  
Fun in the water. 
020002281 
Autum leaves. 
020002282 

School days. 
020002283 
Favourite toys. 
020002285 
Best friends. 
020002286 
Cocoa & Katie off to school. 
020002287 
Cocoa & Katie off to the zoo. 
020002288 
Butterfly : a Poem. 

020002289 
The adventures of Cocoa. 
020002290 
On the farm. 
 
Voelbaar boek, engelse tekst  
(op bestelling) : 

020002284 
One bright sunny day. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Voelbaar boek, engelse tekst  

(op bestelling) : 
 
020002303 

As quiet as a mouse. 
 

 

 

 Voelbaar kleurboek, 
engelse tekst (op bestelling) : 
 
020002304 

Disney. 
Micky & friends. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020002139 

Lunii mijn verhalenfabriek. 
Educatief spel. 
Franstalige versie. 
Deze kleine verhalendoos laat uw 
kind zijn verbeelding stimuleren. 
Uw fabriek bezit reeds 48 verhalen, 
bijkomende verhalen kunnen 
gedownload worden in de Luniitheek. 
Product wordt opgeladen via micro-
USB-kabel en kan aangesloten 

worden op Mac en PC computer. 
Aansluiting koptelefoon  
(niet bijgeleverd). 

 
 

 

 020002183 

Jooki is een schermloze, draagbare 
muziekspeler voor kinderen 
vanaf 3 jaar. 
Kinderen plaatsen poppetjes op de 

Jooki om een lied of een verhaal te 
kiezen. 
Elke figuur is gekoppeld aan een 
afspeellijst volledig gepersonaliseerd 
door de ouders (Spotify, Deezer of 
MP3 bestanden). 

 
 

 


