
    

    

    

    

om kinderen van alle groepen van 

de basisschool op een aanspre-

kende manier te leren en te laten 

ervaren hoe het gehoor werkt en 

hoe belangrijk en mooi het is om 

goed te kunnen horen. Maar tal 

van materiaal is ook bruik-

baar in het middelbaar on-

derwijs. 

Het is vooral boeiend mate-

riaal voor reguliere scholen 

waar een slechthorende of 

dove leerling naar school 

gaat.  
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    Het doel van het     

    materiaal is …. 

Een Een Een Een 

informatiepakket informatiepakket informatiepakket informatiepakket 

rond Horen en rond Horen en rond Horen en rond Horen en 

Cochleaire Cochleaire Cochleaire Cochleaire 

ImplantatieImplantatieImplantatieImplantatie    

DE HOORTOREN 

ONICIONICIONICIONICI    

Te bestellen bij:Te bestellen bij:Te bestellen bij:Te bestellen bij:    



De HoorToren werd  

ontwikkeld door de Zorn Uitgeverij (Nl) in 

opdracht van de Nationale Hoorstichting

(Nl) en werd aangepast naar Cochleaire 

 Implantatie door ONICI (B). 

De HoorToren is een stevige bewaardoos 

met lespakketten rond horen voor alle 

groepen van de basisschool aangevuld 

met een uitgebreid informatiepakket rond 

Cochleaire Implantatie (CI). Voor de 

 jongsten zijn er vrolijke vertelposters rond 

gehoor of een animatiefilm over hoe een 

CI werkt en voor de iets ouderen zijn er  

gelamineerde opdrachtkaarten, prachtige 

posters over de werking van het oor of 

een CI of simulaties van hoe je hoort als  

slechthorende. 

Ook kunnen zij de dvd Disco-oor bekijken, 

een film over geluid en preventie van ge-

hoorbeschadiging. Het interactieve karak-

ter van de lespakketten maakt dat leerlin-

gen er graag mee werken en dat hierdoor 

de informatie beter tot hen doordringt. 

Met de digitale decibelmeter , die ook tot 

het pakket behoort, leren kinderen geluid 

te meten en worden ze zich bewust van 

(te) harde geluiden.  

 

 

Gedetailleerd overzicht van alle materiaal Gedetailleerd overzicht van alle materiaal Gedetailleerd overzicht van alle materiaal Gedetailleerd overzicht van alle materiaal 

dat zich in de HoorToren bevindt:dat zich in de HoorToren bevindt:dat zich in de HoorToren bevindt:dat zich in de HoorToren bevindt:    

-vertelposter met docentenhandleiding voor 4-5 jarigen 

-vertelposter met docentenhandleiding voor 6-7 jarigen 

-8 opdrachtkaarten met docentenhandleiding voor 

 8-9 jarigen 

-8 opdrachtkaarten met docentenhandleiding voor  

 10-12 jarigen 

-posters: hoe werkt het gehoor en hoe werkt een  

 cochleair  implantaat 

-informatiebrochures: wat is een cochleair implantaat 

-afbeeldingen van de 5 klanken van Ling 

-decibelmeter 

-dvd: wat is een cochleair implantaat en hoe werkt het? 

-dvd Disco-oor over geluid en gehoorschade 

-cd Van schaterlach tot Hondengeblaf met 47  

 omgevingsgeluiden 

-cd Kinderhoortest, voor het testen van het gehoor 

-cd Tussen horen en verstaan, simulaties van hoe je  

 hoort als slechthorende 

 

 

De kostprijs voor dit alles De kostprijs voor dit alles De kostprijs voor dit alles De kostprijs voor dit alles     

bedraagt slechts 50bedraagt slechts 50bedraagt slechts 50bedraagt slechts 50€        

exclusief  verzendingskosten! exclusief  verzendingskosten! exclusief  verzendingskosten! exclusief  verzendingskosten!  


