
 

 
 

1. Naam van het product 
Multisensorisch bord - klein 
 

2. Product code 
16230830 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Multi-sensorisch bord om oog/handcoördinatie en schrijfvaardigheden te oefenen, op basis van tast 
en gevoel. Gebruik het krijt- of whiteboard om een voorbeeld te schrijven of tekenen en laat de cliënt 
de vorm namaken in het zand.  
 

5. Inhoud 
 1 x verwisselbaar bord (krijt/whiteboard) 

 3 x krijtjes 

 1 x wisser 

 1 x whiteboardpen 

 1 x zand & zandharkje 
 

6. Zintuigstimulaties  
Zien & voelen 
 

7. In gebruik nemen 
Stap 1: Vul de zandbak voor de eerste woordjes met zand uit de zak.  
Stap 2: Plaats vervolgens het schrijfbord op de steun van de zandbak zodat deze mooi rechtop staat.  
Stap 3: Teken op één van de twee borden het onderwerp van de oefening, of vraag het kind om zelf 
iets te tekenen. Oefen letters, getallen, figuren… de moeilijkheidsgraad hangt af van de leeftijd en de 
kennis van het kind.  
Stap 4: Vraag het kind vervolgens de tekening op het bord na te bootsen in het zand.  
Stap 5: Gebruik de gladstrijker om het zand weer glad te maken om opnieuw te beginnen.   
Stap 6: Naarmate het kind meer vaardigheid krijgt, kan de oefening worden omgekeerd: laat het kind 
de tekening of de vorm in de zandbak natekenen met het krijtje op het krijtschrijfbord of met de stift 
op het whiteboard.   



 

 
 

8. Aanvullende informatie 
              Doelen 

 Beginnen met voorbereidend schrijven d.m.v. aanraking.  

 Hand-oogcoördinatie ontwikkelen.  

 Fijne motoriek en handvaardigheid ontwikkelen.  

 Vermogen tot aandacht, observatie, discriminatie en uitvoering ontwikkelen. 

  Creativiteit aanmoedigen. 

              Aanbevolen leeftijd 

 Hoewel deze lade wordt aanbevolen voor kinderen van 3 tot 6 jaar, kan het ook 
nuttig zijn voor oudere kinderen of mensen met speciale behoeften die moeten 
werken aan hun handoogcoördinatie, fijne motoriek of leren door aanraking. 

 
9. Technische informatie 
Afmeting:   30 x 23 cm 

 
 
 
Voor meer informatie kun je onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

