
2 MAANDEN GRATIS!
MELD JE AAN ZONDER ENIGE VERPLICHTING

Komt u tijd te kort?
Wat u zoekt, hebben wij al gevonden en meer!

op digibord
en computer

bij alle
vakken

voor alle
groepen

Actueel, compleet en voordelig



Doorsnede van het oor
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Filmpjes

Vraag 1 van de 10

OK

Voorzetsels

Welk woordje moet op de stippen komen?

Denny is blij ..... haar nieuwe armband

Mixime is niet dol ..... spruitjes.

De meester lacht ..... de goede grap.

John praat graag ..... zijn hond Tarzan.

Wij houden ..... ons lieve zusje.

Score tot nu toe: 0 punten van de 4

-- Kies --

-- Kies --

-- Kies --

-- Kies --

-- Kies --

websites,

oefen - en 

printmateriaal

Compleet

Voordelig

Actueel



Compleet

Gekoppeld aan uw
methoden

Binnenkort
nog meer!

Geschiedenis
•Bij de tijd (2e editie uit 1998)
•Bij de tijd (3e editie uit 2004)
•Brandaan
•Een Zee van tijd (2e editie uit 2002)
•Speurtocht
•Tijdstip
•Wijzer door de tijd (1e editie uit 1997)
•Wijzer door de tijd (2e editie uit 2006)

Natuur en Techniek
•In vogelvlucht (laatste editie uit 2005)
•Leefwereld (1e editie uit 1991)
•Leefwereld (2e editie uit 1999)
•Leefwereld (3e editie uit 2011)
•Natuniek
•Natuurlijk
•Naut
•Wijzer door de natuur (1e editie uit 1999)
•Wijzer door  natuur en techniek (nieuwste versie uit 2009)

Wereldoriëntatie
•De grote reis
•Topondernemers
•Wijzer (wereldoriëntatie gr. 3 en 4)

Binnenkort ook methodekoppeling bij rekenen.

Verder diverse materialen, geordend op groep, thema en onderwerp bij:
Actueel, Rekenen, Verkeer, Engels, Spaans en Crea (Dans, Digitaal, Handvaardigheid, Muziek, 
Tekenen/Schilderen)

Aardrijkskunde
•De Blauwe Planeet
•De Wereld Dichtbij
•Een Wereld van verschil (2e editie uit 2000)
•Geobas (3e editie uit 1997)
•Geobas (4e editie uit 2007)
•Hier en daar (1e editie uit 1995)
•Hier en daar (2e editie uit 2005)
•Land in zicht (2e editie uit 2005)
•Meander
•Wijzer door de wereld (1e editie uit 1997)
•Wijzer door de wereld (2e editie uit 2007)

Taal
•Taalactief 3
•Taal in beeld



Wat is LesKompas?

Komt u tijd te kort? Wat u zoekt, hebben wij al gevonden, en meer. Bij uw methode hebben
wij diverse materialen verzameld die bij de lessen aansluiten. Tevens ontwikkelen we zelf
digibordtools, online oefeningen en printmateriaal.

Bij uw eigen LesKompas krijgt iedere groep zijn eigen
startpagina. Alle materialen zijn overzichtelijk
en praktisch geordend per vak, per methode, per les.
Is een methode nog niet in LesKompas opgenomen, dan
krijgt u toch toegang tot alle materialen, maar dan
geordend op thema en onderwerp. 

Leerlingen van uw school mogen er thuis GRATIS gebruik van maken. Leerkrachten kunnen
zelfs voor hun eigen groep opdrachten in het LesKompasscherm typen. 
LesKompas is ontwikkeld voor en door onderwijsmensen uit de praktijk, in samenwerking met
KG & Rolf (voorheen Koks Gesto). 

Kosten.

De jaarlijkse kosten hangen af van het totale aantal leerlingen van de school.
De prijzen in 2013 zijn:

Tot 75 leerlingen:  € 125
76 – 150 leerlingen  € 190
151 – 250 leerlingen € 265
251 – 350 leerlingen € 320
351 of meer leerlingen      € 415

www.LesKompas.nl
2 maanden gratis op proef: www.gratisleskompas.nl


