Mei 2014
Beste collega’s,
Twee studenten van de Theo Thijssen Pabo hebben voor
mij deze lijst samengesteld in 2012. Prijzen zullen dus wel
zijn veranderd. Niet alle materialen heb ik besteld.
In rood die ik heb gekocht en die daadwerkelijk worden
gebruikt door leerlingen en docenten.
Henny de Haan-Stolp ( h.dehaan-stolp@rocmn.nl)

Domein Getallen
Materialen
Tafelkwartet
Tafelhulp
Trainingsspel tafels
0 t/m 10
Multiplication time
tables
Poster tafels
Euro kwartet
Euro domino
Getallenlijn
klassikaal oprolbaar
0-20 (2 meter)
1-100 (3 meter)
Plaatswaardekaarten
Slimme sprongen tot
100
Breukenkwartetten
Rekendobbelstenen

Waar te koop

Prijs
http://www.koksgesto.nl/catalogus/z €45,47
oeken/ASG1996/html.aspx
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=88
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=385
http://www.educatheek.nl/Multiplic
ation---Time-Tables_5028.html

€9,62
€25,34
€8,95

http://www.koksgesto.nl/catalogus/z €55,36
oeken/ASG2129/html.aspx
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph €67,25
p?id_product=3
http://www.koksgesto.nl/catalogus/z
oeken/ASG2148/html.aspx

€ 22,17
€ 34,46
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=61
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=553

€40,94
€29,10

http://www.koksgesto.nl/catalogus/z €81,00
oeken/ASG2019/html.aspx
http://www.nnsl.nl/shop/product.ph €15,34
p?id_product=83

Toelichting

Rekendomino
(cijferen tot 20) Dit is
er ook tot 100
Trainingsspel
optellen & aftrekken
20-150
Variant

http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=46

€39,47

http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=387

€25,34

http://www.nnsl.nl/shop/product.p
hp?id_product=48

€47,84

Deelhulp

€9,62

Honderdbord

http://www.nnsl.nl/shop/product.ph
p?id_product=62
http://www.nienhuis.com/nl/reken
materiaal/alle-producten-12/honderdbord.html

Plastic geld/ papier
geld

http://speelkaartenshop.nl/152euromunten

€72,00

Meten en Meetkunde
Materialen
Metriek stelsel poster
Schubitrix meten en
wegen

Waar te koop?
CPS

Volumeset
geometrisch

http://www.koksgesto.nl/catal
ogus/zoeken/ASG2081/html.a
spx

€37,53

Goudbord mini
individu

http://www.koksgesto.nl/catal
ogus/zoeken/ASG2158/html.a
spx

€19,94

Demoset MAB blank

Inhoud:
* houten opbergcassette
* 5 transparante kunststof
doosjes:
- 1 doosje met 100 blank
houten blokjes 1 cm3
- 2 doosjes met 10 blank
houten staafjes 10 cm3
- 2 doosjes met blank
houten vlak 100 cm3
* 1 blank houten blok van
1000 cm3

€40,88

http://www.koksgesto.nl/catal
ogus/zoeken/ASG2078/html.a
spx

Prijs
15,00
€15,80

Toelichting

MAB - materialen
Spiegels

Bordliniaal

http://www.nnsl.nl/shop/prod
uct.php?id_product=454
http://www.koksgesto.nl/catal
ogus/zoeken/ASG2164/html.a
spx
http://www.koksgesto.nl/catal
ogus/zoeken/ASG2183/html.a
spx
http://www.leermiddelen.be/c
ontents/nl/d86.html

€ 25,49
€6,75
€12,00

http://www.educatheek.nl/Bo
rdliniaal_5316.html
http://shop.heutink.nl/nl/prod
uctinfo.aspx?catid=1&MainId=
1&SelId=50853
http://shop.heutink.nl/nl/prod
uctinfo.aspx?catid=1&MainId=
1&SelId=50854
http://shop.heutink.nl/nl/prod
uctinfo.aspx?catid=1&MainId=
1&SelId=51377
http://www.leermiddelen.be/c
ontents/nl/d87.html

€11,19

€ 50,00- €
75,00

.

http://www.leermiddelen.be/c
ontents/nl/d601.htmlhttp://w
ww.kgrolf.nl/product/0934/30
34151_20974_1319_251_30/k
ubieke-meter.aspx

Weeglepels

Blokker

€ 10

Digitale weegschaal
Analoge weegschaal
Maatbekers

Blokker

€ 10- 20

Bordliniaal
Kistje met kubussen
voor roze toren
Roze toren (hierin
kunnen de blokken)
Opdrachtkaarten voor
de geometrische
lichamen
Kubieke decimeter
Linialen
Centimeters
Rolmaat
Kubieke meter

Op deze site
kun je ook
een hele set
kopen met
rekenmateri
aal op het
bord.

€29,75
€101, 15
€66,64

€22,95

Geweldig
om in de
klas te
hebben
maar een
onding om
in elkaar te
zetten.

Materialen

Waar te koop

Prijs

Toelichting:

Breukencirkels

Breukendoos
Breukendoosopdrachte
n
Breukensets
individueel
ronde en vierkanten
Leerlingbreukenset
Magnetische
breukcirkels
Pytagorasbord
Knopjesbord

Keukenweegschaal

Breukendoos

Decimalen Breukendoos

Breekstokken

http://www.koksgesto.nl/catalo
gus/zoeken/ASG2012/html.aspx
lessenaarvoorbreukencirkels
http://www.koksgesto.nl/catalo
gus/zoeken/ASG2013/html.aspx
http://www.koksgesto.nl/catalo
gus/zoeken/ASG2014/html.aspx

€248,71

http://www.educatheek.nl/Mag
netischebreukcirkels_12159.html
http://www.nienhuis.com/nl/py
thagorasbord-1.html
http://www.nienhuis.com/nl/re
kenmateriaal/machten/knopjes
bord-1.html
http://www.tigerstores.nl/wonen/keuken_geree
dschap/weegschaal_1601365.ht
ml
http://www.nienhuis.com/nl/re
kenmateriaal/breuken/breuken
doos-1-2.html
http://www.nienhuis.com/nl/re
kenmateriaal/alle-producten-12/decimale-breukendoos.html
Stempelfabriek & Jegro
Van der Hoopstraat 7
9716 JL GRONINGEN
http://www.nnsl.nl
info@nnsl.nl
050 - 5770778

€37,95

€ 56,€81

€64
€59
€65
http://www.koksgesto.nl/catalo €7,29
gus/zoeken/ASG2021/html.aspx €8,76
€29,20

Domein: Verhoudingen

€72,-

€71 ,00
€8,00

€81,00

€84,00

€ 155

