Eerste Hulp bij Communicatie

Schrijfborden
Wie nog kan schrijven, kan gebruik maken van pen en papier. Toch zijn er enkele
alternatieven waarmee je geschreven boodschappen kunt wissen en opnieuw iets kunt
schrijven.

Toverlei / Magisch tekenbord / Magnetisch tekenbord
Deze borden zijn gemakkelijk te gebruiken en zijn ook vrij
klein. Deze tekenborden worden vaak voor kinderen
gemaakt. Hierdoor hebben ze vaak een kinderlijke look.
Je vindt ze in veel speelgoedzaken of hobby- en
creawinkels. Hieronder vind je enkele links ‘neutrale’
tekenborden die je online kunt bestellen.





www.walzkidzz.be
www.bol.com
www.onlinespeelgoedkopen.nl

Whiteboard
Een whiteboard heeft een meer volwassen uiterlijk
omdat het sober is. Bij de draagbare modellen is een clip
voorzien waar je de stift kwijt kan. Wel opletten met
vlekken!
www.whiteboards.be
Voor de doe-het-zelvers: tegenwoordig bestaat er ook
whiteboard verf. Hiermee kun je houten platen
omtoveren tot whiteboard.

Modem
Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64
E-mail: modem@vzwkinsbergen.be

Bezoek onze website: http://www.modemadvies.be
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: modem@vzwkinsbergen.be
Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/modemvzw

Gelamineerd papier
Met lamineerfolie en wat papier bekom je hetzelfde effect als
een whiteboard. Met een whiteboardmarker kan je op het
gelamineerd papier schrijven en tekenen. Met een droog
doekje of stuk huishoudrol veeg je het weer leeg.
Let wel op dat je geen matte lamineerfolie gebruikt en dat
het doekje om te vegen droog is.
Als je geen lamineertoestel bezit, kan je meestal terecht bij
een copycenter. Je kan ook bij Modem een pakket
gelamineerd A4 papier (10 stuks, €10) bestellen.
Surf hiervoor naar www.tinyurl.com/bestellenEHBC.

Krijtbordje
Een krijtbord is op zich erg ouderwets, maar het wit op zwart
contrast kan interessant zijn voor wie visueel bijkomende problemen
heeft.
Voor de doe-het-zelvers: er bestaat ook blackboard verf. Hiermee
kan je houten platen omtoveren tot krijtbord.




www.aoe.be (zwart en wit)
www.aoe.be (natuurlijk zwart)
www.winkelsupply.nl

