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Onderstaande pictogrammen staan voor speciale eigenschappen; 
u vindt ze in de catalogus bij de uitleg van onze producten:

Duur van de garantie 
op Legamaster producten.

Hier kunnen aantekeningen 
met behulp van magneetjes 
worden vastgemaakt.

Superieure kwaliteit: 
krasbestendig, magneethoudend 
oppervlak van emailstaal

Ultra High Definition: zeer hoge 
beeldresolutie, 4x hoger dan full HD.

Full High Definition: hoge resolutie 
en snellere beeldverversing.

Dit product heeft één 
of meerdere usb-poorten.

Krasbestendig, magneethoudend 
oppervlak van staal / geëmailleerde 
keramiek.

Dit product heeft een 
aanraakbaar oppervlak.

Met multitouch-technologie zijn meerdere aanrakingen tegelijk 
mogelijk waardoor er 2 personen tegelijk kunnen werken.

Productfilm beschikbaar via 
youtube.com/legamasterbenelux

Tango Teach: de meest 
gebruiksvriendelijke software 
voor e-Screen en e-Board



Marc van den Oever (International Sales 
Director, Legamaster International B.V.)

Voorwoord
„Vertrouw op ons, want
onze deskundigheid
hebben wij met 6 miljoen
borden ruimschoots
bewezen.“

Legamaster is als dochteronderneming van het edding concern één van de toonaangevende 
aanbieders van kwaliteitsproducten voor visuele communicatie en presentatie. Naast traditione-
le white- en prikborden of flipovers biedt Legamaster ook een groot aantal interactieve produc-
ten die voor scholen zeer interessant zijn.

Is digitale technologie wel geschikt voor een 
klaslokaal? Het oude vertrouwde krijtbord ging 
immers nooit kapot? 
Marc van den Oever (International Sales Director, Legamaster 
International B.V.) “Ja, dat zou je kunnen denken. Daarom 
hebben we onze producten al vanaf het begin zodanig 
ontwikkeld dat de techniek veilig is weggewerkt in onze 
e-Boards en e-Screens. Dit doen niet alle aanbieders zo, 
want het is duurder. Maar dit heeft het voordeel dat bij-
voorbeeld sensoren niet bereikbaar zijn voor nieuwsgierige 
kinderhanden, vloeistoffen en stiften. Een ander voorbeeld 
is het oppervlak van ons e-Board Touch; dit oppervlak is  
zodanig ontworpen dat zelfs vandalisme en opzettelijke 
vervuiling door bijvoorbeeld krassen, kauwgum en zelfs de 
inkt van permanent markers geen vat hebben op het opper-
vlak. Zo zijn robuuste en  duurzame producten ontstaan, die 
gemaakt zijn voor intensief dagelijks gebruik in het onder-
wijs. Van basisschool tot universiteit.”

Legamaster staat dus 100% voor kwaliteit?
Alle producten - van whiteboards en flipovers, tot het 
e-Board Touch en e-Screen - zijn van hoge kwaliteit. Dank-
zij de eigen ontwikkeling van de producten stellen wij 
extreem hoge kwaliteitsnormen, zonder daarbij de duur-
zaamheid uit het oog te verliezen. Juist op scholen worden 
beslissingen ten aanzien van investeringen voor de lange-
re termijn gemaakt, en de organisatie van het onderwijs 
wordt aan de nieuwe media aangepast. Dan kun je niet 
na twee jaar zeggen: het spijt ons, de producten gaan niet 
langer mee, begin gewoon maar weer van voren af aan. 
Wij geven bijvoorbeeld 25 jaar garantie op het bordopper-
vlak van ons e-Board Touch, dat staat dan al gelijk aan een 
paar generaties scholieren.”

Zal de digitale techniek het klassieke krijtbord  
compleet vervangen?
“Op de lange termijn uiteindelijk wel. Maar voorlopig denk 
ik dat er een combinatie zal blijven bestaan tussen deze 2 
middelen. Wij merken dat leraren vooral de veelzijdigheid 
en dynamiek van de interactieve producten waarderen. 
Voor sommige vormen van onderwijs blijft het echter han-
dig om ook met een whiteboard ernaast te blijven werken.
Ons digitale e-Board Touch is bijvoorbeeld een combinatie- 

product en kan ook als gewoon whiteboard worden gebruikt! 
Volgens ons vormt deze flexibiliteit het grootste voordeel 
voor de leraren. Het e-Board Touch wordt bovendien gele-
verd met complete onderwijssoftware maar werkt ook prima 
met andere (onderwijs)software. Dit geldt ook voor onze LED 
touchscreens (e-Screen). Het gebruik van touchscreens heeft 
een aantal duidelijke voordelen versus het gebruik van een 
interactief schoolbord met beamer. Toch is een touchscreen 
niet voor ieder klaslokaal de beste oplossing, maar datzelfde 
geldt ook voor een interactief schoolbord. Een juist en eerlijk 
advies is hierbij dus van groot belang!”

Wat maakt Legamaster beter dan andere aanbieders?
“Wij hebben in ruim 60 jaar ervaren dat scholen op zoek zijn 
naar betrouwbaarheid. Door onze jarenlange ervaring en 
het feit dat wij al meer dan 6 miljoen borden hebben uitge-
leverd is de school verzekerd van kwaliteit en continuïteit.”

”De laatste jaren zien wij dat als er na een lange besluit-
procedure eindelijk een digitaal schoolbord wordt aange-
schaft, niet iedereen er vervolgens goed mee kon omgaan. 
Voor het gebruik van Legamaster producten hoeft een leer-
kracht geen specialist te zijn. De e-Boards en e-Screens zijn 
zeer gebruiksvriendelijk en echt door iedereen te gebrui-
ken. Desondanks bieden wij uitgebreid advies, duidelijke 
trainingen en een continue service. Legamaster biedt een 
compleet assortiment aan borden en touchscreens met voor 
ieder klaslokaal de juiste  oplossing. Vaste wandmontage 
of liever een verrijdbare opstelling? Of toch een in hoogte 
verstelbare oplossing? Geen probleem.

Om het u gemakkelijk te maken heeft Legamaster zorgvul-
dig pakketten samengesteld. Ieder pakket biedt een andere 
oplossing, met alles wat u nodig heeft, tot aan het laatste 
kabeltje. Tot slot ontzorgt Legamaster u met, naast de instal-
latie ook een instructie, zodat het bord niet alleen maar voor 
de sier in uw klaslokaal hangt. Dit wordt vereenvoudigd 
door de pakketten die wij hebben samengesteld. Elk pakket 
heeft een specifieke eigenschap (bijvoorbeeld een e-Board 
Touch vast aan de wand of juist in hoogte verstelbaar) maar 
bevat wel alles wat u nodig heeft, tot en met het laatste ka-
beltje. Kies het pakket dat het best bij u past en weet u ver-
volgens verzekerd van totale ontzorging door Legamaster.”
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Twee krachtige oplossingen voor interactief leren

Legamaster e-Board Touch

Legamaster e-Screen

Legamaster biedt u 2 verschillende, hoogwaardige interactieve systemen, waarmee u afhankelijk van uw 
schoolsituatie, budget, wensen en behoeftes kunt kiezen voor de meest geschikte oplossingen:

Het interactieve touchboard-systeem met multi-touch functie bij het gebruik van stylus,  
vinger of penachtig object. Wordt geleverd met hybride whiteboard-oppervlak. Zeer 
geschikt voor projectie, maar ook te gebruiken als normaal whiteboard (nat uitwisbaar). 
Excellente kwaliteit en verkrijgbaar in verschillende formaten: allen geschikt voor inten-
sief gebruik; van basisschool tot universiteit. Leverbaar in diverse uitvoeringen, van vaste 
wandmontage tot verrijdbaar onderstel.

Het beste interactieve touchscreen met geavanceerde LED-technologie en met hoge 
beeldresolutie (Full HD of Ultra HD). Verkrijgbaar in diverse formaten van 55“ tot 84“. 
Excellente kwaliteit en nagenoeg onderhoudsvrij. Leverbaar in diverse uitvoeringen, van 
vaste wandmontage tot verrijdbaar onderstel.

e-Board Touch:
het snelste touchboard ter wereld - 
ook te gebruiken als normaal whiteboard!
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  e-Board Touch
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Zeer geavanceerde touch-technologie met beschrijfbaar  whiteboard-oppervlak

Bordoppervlak kan met normale 
boardmarker beschreven worden.
25 jaar garantie op beschrijven en wissen
(alleen nat uitwisbaar).

Slimme touchtechnologie zoals 
bij smartphones, tablets etc..

Dankzij het magnetisch oppervlak kunnen 
aantekeningen worden bevestigd.

Tot 10 aanraakpunten kunnen 
tegelijk worden herkend.

Veilige inbouw van de techniek 
in het aluminium frame.

Net zoals bij tablets, smartphones en e-readers heeft ook het e-Board Touch multi-touch functionaliteit  
en een intuïtieve bediening. Het bord kan met stylus, vinger of penachtig object worden bediend. Het  
bord is uitgevoerd met hoogwaardig hybride staal dat geschikt is voor projectie, maar ook met 
normale boardmarkers kan worden beschreven. Bovendien is het bord zeer kras- en slijtvast en is 
het hiermee de perfecte oplossing voor permanent gebruik in iedere kantoor- of vergaderruimte.

n	 Snelste touchboard ter wereld; geen vertraging bij schrijven
n	 Ook te gebruiken als normaal whiteboard (nat uitwisbaar)
n	 Plug & Play voor Windows, Mac OS X en Linux 
 (bij Linux en Mac zijn instellingen nodig)
n	 usb-poort
n	 Inclusief Easyteach Software
n	 Inclusief Tango Software
n	 Buitengewoon stabiel en sterk bord met een garantie van 25 jaar 
 op de beschrijfbaarheid en (nat)uitwisbaarheid van het bordoppervlakte 
 en 2 jaar garantie op de electronica (uitbreiding naar 5 jaar mogelijk)
n	 Leverbaar in 3 formaten: 77“, 87“ en 93“
n	 Uit te breiden met zijvleugels



  e-Board Touch pakket 1

  e-Board Touch pakket 2

e-Board Touch met vaste wandmontage

Vaste wandmontage is ideaal voor elke ruimte waar een ste-
vige muur voor montage aanwezig is. Deze e-Board Touch  
toepassing is perfect geschikt als het scherm niet 
in hoogte verstelbaar hoeft te zijn. 
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87”.

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)
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art.nr. 7-PEBT02

art.nr. 7-PEBT01

Deze montageoptie is speciaal ontworpen voor ruimtes met 
dunne of zwakke wanden, omdat het gewicht van het ko-
lomsysteem hierbij op de vloer rust. 
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87“.

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Kolomsysteem
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)

e-Board Touch; 
wandmontage op kolommen

e-Board Touch Pakketten
Voor ieder klaslokaal een passende oplossing

Ieder e-Board Touch pakket wordt geleverd met de volgende accessoires:

Om de keuze voor de meest geschikte e-Board Touch gemakkelijker te maken, 
horen bij het productpakket alle benodigde accessoires voor een groot gebruikersgemak.

Ultra-korte-afstands-projector
Hoge lichtopbrengst, scherpe (breed)beeldweer-
gave door WXGA resolutie (1.280 x 800 pixels), 
hoge contrastverhouding en levendige kleurweer-
gave. Levensduur lamp in eco-modus: 8.000 uur.

Soundbar
Krachtig, actief geluidsysteem

HDMI-kabelset
Bevat alle kabelverbindingen voor het 
opstarten (VGA, HDMI, USB, Audio)

BASIC Kit
Set accessoires voor het traditioneel 
gebruik van het whiteboard

Magic Wipe
Whiteboard schoonmaakdoekjes

Stylus pen
De ergonomische pen heeft een 
buitengewoon hoge aanraakprecisie. 
De vingers worden duidelijk minder 
belast dan door direct contact

HDMI-aansluitingsbox
Voor montage aan de muur,
bevat alle benodigde
aansluitingen (VGA, HDMI,
USB, Audio

Tango Software
De meest gebruiks-
vriendelijke software voor 
e-Screen en e-Board



  e-Board Touch pakket 5

  e-Board Touch pakket 6

e-Board Touch; op verrijdbaar onderstel

e-Board Touch; op verrijdbaar onderstel, 
in hoogte verstelbaar

Wie het e-Board Touch op meerdere plaatsen wil gebruiken 
kan het best voor deze verrijdbare versie kiezen. 
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87“.

n	 Speciaal ontworpen voor ergonomisch gebruik 
n	 Buitengewoon stabiel
n	 Lichtgewicht, kan gemakkelijk door één persoon 
 worden verplaatst

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires 
n	 Instructie
n	 Mobiel onderstel
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)

Wie het e-Board Touch op meerdere plaatsen wil gebruiken 
kan het best voor deze verrijdbare versie kiezen. Deze versie is 
verstelbaar in hoogte tot vlak boven de grond, waardoor een 
optimale flexibiliteit ontstaat voor alle soorten ruimtes. 
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87“.

n	 Speciaal ontworpen voor ergonomisch gebruik 
n	 Dankzij een extra daalmechanisme kan dit bord ook 
 door een deuropening van minder dan 2 m hoog. 
n	 Buitengewoon stabiel
n	 Lichtgewicht, kan gemakkelijk door één persoon 
 worden verplaatst

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires 
n	 Instructie
n	 Mobiel onderstel met in hoogte verstelbaar 
 veermechanisme, extra laag
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)
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art.nr. 7-PEBT05

art.nr. 7-PEBT06

  e-Board Touch pakket 3

Geschikt voor alle ruimtes, waarin montage aan een stabiele 
 wand mogelijk is en en voor lokalen waar aanpassing aan  
verschillende hoogtes nodig is (bijv. als het lokaal door verschil-
lende leeftijdsgroepen wordt gebruikt).
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87“.

n	 Dankzij een robuust en stabiel veermechanisme makkelijk 
in hoogte verstelbaar

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Veermechanisme voor wandmontage, in hoogte verstelbaar 
 (bereik van meer dan 60 cm)
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)

e-Board Touch; wandmontage, 
in hoogte verstelbaar

art.nr. 7-PEBT03

e-Board Touch; wandmontage op 
kolommen, in hoogte verstelbaar

Deze montageoptie is speciaal ontworpen voor ruimtes 
met dunne of zwakke wanden, omdat het gewicht van 
het kolomsysteem hierbij op de vloer rust. De kolommen  
hebben een modern driehoekdesign.
Ook voor lokalen waar aanpassing aan verschillende hoogtes 
nodig is (bijv. als het lokaal door verschillende leeftijdsgroepen 
wordt gebruikt).
In dit productpakket krijgt u het e-Board Touch met hybride  
oppervlak (ook voor gebruik van boardmarkers) met een  
diagonaal van 87“.

n	 Dankzij de robuuste en stabiele kolommen moeiteloos 
 in hoogte verstelbaar

Bij levering van het e-Board Touch zijn inbegrepen:
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Kolomsysteem met veermechanisme 
 (in hoogte verstelbaar over 60 cm en met een 
 kolomhoogte tot 275 cm)
n	 Tango Software (zie ook pag. 21)

  e-Board Touch pakket 4 art.nr. 7-PEBT04



e-Screen:
Multi-touch monitor met 
geavanceerde LED-technologie 
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De voordelen van e-Board Touch en e-Screen:
actievere leerlingen door interactief lesgeven.

Deze nieuwe manier van lesgeven zorgt ervoor dat lessen nog 
meer beleving krijgen, waardoor het voor leerlingen eenvou-
diger wordt om de theorie in hun op te nemen. Gecombineerd 
met de vele functionaliteiten van deze interactieve producten 
wordt het voor de docenten ook nog eens makkelijker om in-
formatie te delen. De voordelen van de interactieve producten 
van Legamaster:

n	 Eenvoudig aantekeningen maken op uw scherm 
 tijdens de les
n	 Mogelijkheid om alle aantekeningen digitaal 
 te bewaren en te delen
n	 Makkelijk inzoomen en uitzoomen door 
 middel van de multi-touch technologie
n	 Snel door uw presentatie heen bladeren 
 met behulp van „swipen“ 
n	 Snelle toegang tot widgets 
 zoals calculator en liniaal
n	 Mogelijkheid tot het delen van uw interactieve scherm 
 met tablets, smartphones en laptops middels 
 Tango software



  e-Screen

Het indrukwekkende presentatiemedium met multi-  touch monitor en LED-technologie
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Het beste interactieve multi-touchscreen met geavanceerde LED-technologie en met hoge  
beeldresolutie (Full HD of Ultra HD). Verkrijbaar in verschillende afmetingen van 55“ tot 84“.  
Hoogwaardige kwaliteit en nagenoeg onderhoudsvrij. Leverbaar in diverse uitvoeringen, van vaste  
wandmontage tot verrijdbaar onderstel.

n Voor langdurig en intensief gebruik
n Geavanceerde touch technologie met snelle responstijden 
n Voorzien van alle gangbare aansluitingen
n Met vinger, stylus of ander penachtig object te bedienen

*Ultra HD alleen van toepassing op de 84“ 

Slimme touch-technologie 
zoals bij smartphones, tablets etc.

Intuïtief te bedienen (zoals een tablet)
dankzij de multi-touch technologie

Haarscherpe beeldkwaliteit:
Full HD of Ultra HD*

Tot 10 punten 
tegelijk aanraken

Solide behuizing

84“65“55“

4 mm dun veiligheidsglas met matte 
anti-reflectielaag en minimale reflectie



e-Screen; voor vaste wandmontage

Deze montage-optie is geschikt voor alle ruimtes, waarin het 
e-Screen ruimtebesparend, veilig en op een permanente plaats 
aan de wand bevestigd kan worden. De wand moet voldoende 
draagkracht hebben.

Bij de levering van het e-Screen inbegrepen: 
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Wandbeugel voor vaste wandmontage
n	 Tango Teach (zie ook pag. 21)

  e-Screen pakket 1   e-Screen pakket 3

  e-Screen pakket 2

e-Screen wandmontage; op kolommen

Deze montage-optie is geschikt voor ruimtes met dunne of 
zwakke wanden, omdat het gewicht van het e-Screen hierbij 
op de vloer rust. De kolom is electrisch in hoogte verstelbaar.

n	 Kolommen in modern driehoekdesign
n	 Eenvoudig elektrisch in hoogte verstelbaar

Bij de levering van het e-Screen inbegrepen: 
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Kolomsysteem, electrisch in hoogte verstelbaar
n	 PC houder aan de achterzijde van de kolom 
n	 Tango Teach (zie ook pag. 21)

Deze montage-optie is geschikt voor ruimtes met dunne of 
zwakke wanden, omdat het gewicht van het e-Screen hierbij 
op de vloer rust. De ruimte kan zo optimaal benut worden. 
Deze e-Screen toepassing is perfect geschikt als het scherm niet 
in hoogte verstelbaar hoeft te zijn.

n	 Kolommen in modern driehoekdesign

Bij de levering van het e-Screen inbegrepen: 
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Vast kolomsysteem (kolomhoogte tot 180 cm, 
 werkhoogte voor montage instelbaar)
n	 Tango Teach (zie ook pag. 21)

e-Screen; wandmontage op kolommen, 
elektrisch in hoogte verstelbaar
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55“- art.nr. 7-PSE55S01  n  65“- art.nr. 7-PSE65S01  n  84“- art.nr. 7-PSE84S01

55“- art.nr. 7-PSE55S02  n  65“- art.nr. 7-PSE65S02  n  84“- art.nr. 7-PSE84S02

55“- art.nr. 7-PSE55S03  n  65“- art.nr. 7-PSE65S03  n  84“- art.nr. 7-PSE84S03

e-Screen Pakketten
Voor ieder klaslokaal een passende oplossing

Ieder e-Screen pakket wordt geleverd met de volgende accessoires:

Soundbar
Krachtig, actief 
geluidsysteem

Afstandsbediening
Voor de bediening van 
de e-Screen

HDMI-kabelset
Omvat alle kabelverbindingen 
voor het opstarten (VGA, HDMI, 
USB, Audio)

e-Cleaner
Schoonmaakdoekjes als 
effectieve bescherming 
tegen bacteriën etc.

Stylus pen
De ergonomische pen heeft een 
buitengewoon hoge aanraakpre-
cisie. Door het gebruik van de pen 
worden de vingers duidelijk minder 
belast dan door direct contact

Om de meest geschikte 
e-Screen oplossing te 
creëren, zijn bij alle 
productpakketten alle 
benodigde accessoires 
inbegrepen voor een groot 
gebruikersgemak.

Optioneel leverbaar 
met voetplaat, om het 
scherm vrijstaand in 
een ruimte te plaatsen.

Tango Teach
De meest gebruiks-
vriendelijke software voor 
e-Screen en e-Board



e-Screen; op verrijdbaar onderstel, 
elektrisch in hoogte verstelbaar

Wie het e-Screen op meerdere plaatsen wil gebruiken kan 
het best voor deze verrijdbare versie kiezen. Deze versie is  
elektrisch in hoogte verstelbaar en biedt optimale flexibiliteit 
in alle ruimtes. 

n	 Speciaal ontworpen voor ergonomisch gebruik
n	 Uiterst stabiel en ontworpen voor veilig gebruik
n	 Lichtgewicht, kan moeiteloos door één persoon 
 worden verplaatst

Bij de levering van het e-Screen is inbegrepen: 
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Kolomsysteem (verrijdbaar onderstel, 
 elektrisch in hoogte verstelbaar)
n	 PC houder aan de achterzijde van de kolom 
n	 Tango Teach (zie ook pag. 21)

  e-Screen pakket 5

  e-Screen pakket 4

e-Screen; op verrijdbaar onderstel

Wie het e-Screen op meerdere plaatsen wil gebruiken kan 
het best voor deze verrijdbare versie kiezen. Deze versie biedt  
optimale flexibiliteit in alle ruimtes. 

n	 Speciaal ontworpen voor ergonomisch gebruik
n	 Uiterst stabiel en ontworpen voor veilig gebruik
n	 Lichtgewicht, kan moeiteloos door één persoon 
 worden verplaatst

Bij de levering van het e-Screen is inbegrepen: 
n	 Standaard accessoires
n	 Instructie
n	 Verrijdbaar onderstel 
n	 Laptopplateau
n	 Tango Teach (zie ook pag. 21)

Kies de perfecte software
en accessoires bij iedere
interactieve oplossing
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55“- art.nr. 7-PSE55S05  n  65“- art.nr. 7-PSE65S05  n  84“- art.nr. 7-PSE84S05

55“- art.nr. 7-PSE55S04  n  65“- art.nr. 7-PSE65S04  n  84“- art.nr. 7-PSE84S04

Legamaster biedt u keuze uit 2 softwarepakketten,  
beide ontworpen voor educatie. Tango teach krijgt u 
standaard bij de aanschaf van een e-Board touch of een 
e-Screen. Easiteach dient separaat aangeschaft te worden 
bij een e-Screen.

Exclusief

bij Legam
aster



Tango Teach Easiteach software

Slimme educatieve software
Deze software biedt omvangrijke educatieve applicatie mo-
gelijkheden voor klassikaal onderwijs. Met deze uitgebreide 
multimedia functies en widget-applicaties kunt u interactieve 
en motiverende lessen heel eenvoudig voorbereiden en geven. 

n	 Geschikt voor e-Board Touch en e-Screen
n	 Mogelijkheden om lessen voor te bereiden
n	 Maakt gebruik mogelijk van animaties, flashbestanden, 
 video’s of op tekst of cijfers gebaseerde documenten
n	 Mediabibliotheek inbegrepen
n	 Opnames van geluid en beeld
n	 Herkenning van handschriften en vormen
n	 Ideaal voor de voorbereiding van lessen vanuit thuis (offline)
n	 Text-to-speech-functie 
n	 Bij aankoop van een e-Board Touch krijgt u een licentie 
 voor 3 gebruikers
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n	 Zeer eenvoudig in gebruik
n	 Software speciaal voor Legamaster e-Screen en 
 e-Board Touch, volledig multi-touch
n	 Snel en eenvoudig lokale bestanden importeren: 
 PDF, PowerPoint, Office bestanden, Foto, Video, etc. 
n	 Importeer met 1 touch internetbestanden zoals 
 Google afbeeldingen of YouTube video‘s. 
n	 Swipe snel door uw whiteboards heen
n	 Whiteboard pagina‘ zijn eenvoudig op te slaan 
 of te exporteren als PDF
n	 Nederlandstalig

Let op: vraag uw Legamaster 
dealer of account manager 
naar de minimale systeemvereisten 
voor Windows en Mac.

Geleverd bij 
ieder Legamaster

e-Board Touch 

Geleverd bij 
ieder Legamaster 
e-Board Touch en 

e-Screen



Visie
“De Roald Dahl School is een Dalton school”, zegt Daniëlle Rood. 
“We werken hier met drie pijlers: samenwerken, verantwoorde-
lijkheid en zelfstandigheid. Belangrijk kenmerk van deze vorm 
van onderwijs is dat we bewust kiezen voor adaptief onderwijs in 
plaats van frontaal klassikaal onderwijs. Met deze vorm van les-
geven kunnen we inspelen op individuele wensen en behoeften.”

Wij kozen voor Legamaster!
“De keuze voor een bepaald merk van interactieve schoolborden 
leek in eerste instantie niet eenvoudig. Er zijn zoveel aanbieders! 
Toen we ons echter gingen verdiepen in de verschillende moge-
lijkheden, ging onze voorkeur al heel snel uit naar de e-Boards 
van Legamaster. Vanwege onze Dalton-achtergrond wilden we 
namelijk een bord dat zowel door docenten als de kinderen ge-
bruikt kon worden. Het moest dus in hoogte verstelbaar zijn en 
bij Legamaster kan dat. Ook de software van Legamaster is ge-
bruiksvriendelijk en zo vanzelfsprekend, dat zelfs onze kleuters 
van 4 jaar met het bord werken. Bovendien kun je, als je de soft-
ware niet uitgebreid genoeg vindt, tegenwoordig van internet 
veel verschillende lespakketten downloaden. Teleblik, Leesdas, 
Schooltelevisie: het werkt allemaal op het Legamaster e-Board! 
Een ander voordeel van de borden van Legamaster is de kwaliteit 
van het bord. Het bord is erg hard, en kras- en slijtvast. De kinde-
ren kunnen niet snel wat verkeerd doen of kapot maken, want 
het bord kan tegen een stootje,” zegt Daniëlle Rood.
Juf Sharon: “Wat ik zelf een groot voordeel vind, is dat de borden 
geleverd kunnen worden met een beugel en een short distance 
beamer. De beamer hangt hierdoor vast aan het bord, zodat het 
bord probleemloos in hoogte versteld kan worden zonder steeds 
opnieuw te moeten kalibreren. Bovendien kijk je als docent met 
deze opstelling niet meer in het felle licht van de beamer en heb-
ben de leerlingen geen last van schaduwvorming op het bord, 
wat je met een losse beamer wél hebt.

Uitgebreide service 
De service en de begeleiding van Legamaster gedurende het hele 
traject was volgens Daniëlle prima. “Ik ben tijdens mijn oriënta-
tieronde eerst voor een demonstratie naar Lochem gegaan. Toen 
we eenmaal besloten hadden tot aanschaf over te gaan, heeft 
Legamaster nogmaals een demonstratie gegeven voor alle leer-
krachten die met de borden gingen werken. We hadden op dat 

moment de borden al enkele weken in gebruik en dat ging pri-
ma, maar de demonstratie liet ons allen nog een keertje zien wat 
we er eigenlijk allemaal mee kunnen. Een soort opfriscursus dus”, 
lacht Daniëlle.

Oneindig veel toepassingsmogelijkheden
“De digitale schoolborden van Legamaster zijn echt een ver-
rijking van het onderwijs, aldus juf Sharon. De borden hebben 
zoveel toepassingsmogelijkheden! Je kunt het beschrijven met 
boardmarkers, gebruiken als projectiescherm en het is natuurlijk 
een interactief bord. Met het Legamaster e-Board kun je dingen 
visueel maken en dat is veel aantrekkelijker voor kinderen dan 
wanneer je het alleen maar vertelt. Dat de leerlingen zelf ook 
enthousiast zijn blijkt wel uit het feit dat ze graag zelf hun bele-
venissen met behulp van het bord aan hun klasgenootjes willen 
presenteren. Dat is in de bovenbouw misschien al heel gewoon, 
maar bij ons presenteren ook de kleuters al aan de rest van de 
klas waar ze op vakantie zijn geweest. Zo eenvoudig is het wer-
ken met dit bord dus! 

Toekomstplannen
“We zijn een nieuwe school en we groeien hard. Ook komend 
schooljaar krijgen we er weer een nieuwe groep bij. Dat betekent 
dus dat we een nieuw lokaal moeten gaan inrichten, en ook in 
dat lokaal komt een interactief bord van Legamaster te hangen. 
Voor ons is het geven van onderwijs zonder een interactief bord 
al niet meer denkbaar”, aldus Rood. “Als je eenmaal met het Le-
gamaster e-Board hebt gewerkt, wil je écht niet meer terug!”

„De natuur van de mens
is om nieuwsgierig te zijn.
Zodoende leert men.”

Roald Dahl School (Zwaag): “Wij kunnen niet meer 
zonder digitale borden van Legamaster.”

De leerlingen van juf Sharon zijn dagelijks in de weer met het Legamaster e-Board 

Stichting Penta is een samenwerkingsverband tussen 13 basisscholen in Hoorn en omgeving. De Roald Dahl School is één van 
de scholen die onderdeel uitmaken van deze stichting. Deze school koos voor de interactieve schoolborden van Legamaster.  
Daniëlle Rood is directrice van de school en was verantwoordelijk voor de totale inrichting van de Roald Dahl School. Juf Sharon 
was op haar vorige school ICT-coördinator en was bij de Roald Dahl School nauw betrokken bij de aanschaf en implementatie 
van de interactieve borden van Legamaster.
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Traditionele presentatiemiddelen,
de perfecte aanvulling 
in ieder klaslokaal

Wat voegt het Legamaster
touchboard toe aan uw presentatie?

Ontdek het nu op 
Legamaster.com/film



PROFESSIONAL kantelbord

PROFESSIONAL planbord

29

Whiteboards en prikborden

Lange levensduur

De kant-en-klare oplossing 
voor iedere bijeenkomst

Prikborden
n	 Oppervlak van lichtgrijs kurklinoleum of 
 stofbekleding in blauw of grijs
n	 Leverbaar in 4 afmetingen

Magic-Chart presentatiefolie

Accessoires

edding 12: 
Ready, click and go!

Planning betekent het zo optimaal mogelijk inzetten van men-
sen en middelen. Ideale hulpmiddelen hierbij zijn de planbor-
den van Legamaster. Zo ook deze Professional jaarplanner. 

n	 Planner met geëmailleerd krasvast bordoppervlak
n	 Gehele jaar in een oogopslag zichtbaar
n	 Magnetische datumstroken die elk jaar 
 kunnen worden geüpdate
n	 Beschrijfbaar met boardmarkers
n	 Magneethoudend
n	 Inclusief datumstroken, pennengoot en ophangbevestiging
n	 Formaat 90x120 cm

Voor optimaal gebruiksgemak en plezier van uw producten 
biedt Legamaster accessoires die bijdragen aan een extra lan-
ge levensduur van uw presentatiemiddelen. Dankzij het bre-
de assortiment vindt u altijd wat het beste bij uw situatie past.

Deze boardmarker is met één hand te be-
dienen en heeft bovendien geen dop om 
kwijt te raken. Klikken en schrijven maar! 
Wanneer de punt wordt ingetrokken na 
gebruik, droogt deze niet uit dankzij het 
speciale afdichtingssysteem!

Optimale ruimtebenutting door dubbelzijdige beschrijfbaarheid, 
is het kenmerk van het Legamaster Professional kantelbord. Met 
behulp van een slimme draaiknop is het bord 360° te draaien en 
in elke gewenste stand vast te zetten. Daarnaast is het bord door 
zijn verrijdbare onderstel gemakkelijk te verplaatsen. Het bord is 
verkrijgbaar met een diversiteit aan bordoppervlakken, van pro-
jectieoppervlak tot krijtbordoppervlak.

Whiteboards
n	 Verkrijgbaar in diverse afmetingen
n	 Robuust, makkelijk te reinigen oppervlak 
 voor hygiënisch gebruik
n	 Tot 25 jaar garantie op bordoppervlak, 
 dus bijzonder geschikt voor permanent gebruik

Voor Legamaster whiteboards Voor Legamaster flipcharts Voor Legamaster prikborden

De whiteboards en prikborden van LEGAMASTER overtuigen door 
hun ultieme degelijke afwerking waardoor ze bijzonder geschikt 
zijn voor permanent gebruik. Omdat ze zowel: gemakkelijk te mon-
teren, te gebruiken en te onderhouden zijn, blijken ze ook de ideale 
en altijd betrouwbare partner in klaslokaal en collegeruimte te zijn.

Magic-Chart zorgt direct voor een schrijfoppervlak. De elektrosta-
tische folie blijft moeiteloos plakken op vrijwel elk oppervlak van 
hout, beton, glas en behang. Lijm is niet nodig, waardoor er geen 
sporen achterblijven op het oppervlak. Het folievel is gemakkelijk 
van het oppervlak af te halen en op een ander oppervlak opnieuw te 
gebruiken. De Magic-Chart wordt geleverd op een rol met 25 vellen 
van elk 80 x 60 cm, gescheiden door een eenvoudige afscheurrand.

Magic-Chart flipchart 
incl. edding 330
permanent marker

Magic-Chart blackboard
incl. edding 725 
neon board marker

Magic-Chart whiteboard
incl. Legamaster TZ100 
board marker

Magic-Chart clearboard
incl. Legamaster TZ100 
board marker

Uitwisbaar Uitwisbaar
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Legamaster
Legamaster is al meer dan 60 jaar dé naam op het gebied van professionele visuele communicatie. Het merk  
Legamaster maakt deel uit van de internationale edding group en deelt de visie van haar moedermaatschappij. Die visie vormt 
de garantie voor de hoge kwaliteit van alle producten die wereldwijd in meer dan 70 landen op de markt worden gebracht, 
ondersteund door lokale distributie en klantenservice. Van interactieve media en whiteboard, tot wandrail-systeem en projectie-
techniek, Legamaster heeft voor elke situatie een passende oplossing.

Amstelveen College Amstelveen
Anna van Buren school Enschede
Augustinus college Groningen
Baudartius College  Zutphen
Bernadinus college Heerlen
CBS de Wegwijzer Nederhemert
Christelijk Lyceum Veenendaal   Veenendaal
De Bron Wezep
De Rank Wezep
De Violier Vaassen
Emaus college Ermelo
Goede Herder school Wezep
Het Stedelijk Lyceum  Enschede
Inspecteur S. de Vriesschool Den Haag
Johan de Witt Scholengroep Den Haag
Maasland College Oss

Athénée Campin Tournai
Athenee de ANS
Athénée de l’air pur   Seraing
Athénée de Visé
Athénée Royal d’Ans
Athénée Royal Nestor Outer Virton
Basisschool Driehoek Ekeren
Broederschool  Sint-Niklaas
Campus de Helix  Maasmechelen
Collège de la Fraternité Bruxelles
Collège St Marie Mouscron
Commune de Seraing Seraing
Cothan à Gosselies Gosselies
CTA Saint Laurent Liège Luik
De Ganzenveer Brugge
Dorpsschool  Vremde
Ecole communale de Richelle
Ecole communale Ohey Ohey
Ecole de Grivegnée
Ecole des petits colibris Tournai
Ecole de Sart-Messire-Guillaume Court St Etienne

Markland College Oudenbosch
Marnix College Ede
Nassau college Assen
Nassau school Hattemerbroek
Noorgouwcollege Heerde / Hattem
Oranje school Wezep
Roald Dahl school Zwaag
ROC van Twente   Hengelo (O)
ROC Zadkine Rotterdam
St. Janslyceum Den Bosch
Universiteit Maastricht Maastricht
Universiteit van Tilburg Tilburg
Vellesan College IJmuiden
W.G. van de Hulstschool Epe 
Zandvlietcollege  Den Haag 

Ecole d’immersion d’Ans
Ecole intégrée Bruxelles
Ecole libre de Richelle
Ecole Saint Etienne de Grâce-Hollogne Grâce-Hollogne
Ecole Saint Joseph de Grâce-Hollogne Grâce-Hollogne
Ecole Saint Joseph de Montegnee
Ecole St nicolas Tournai
EFPME Bruxelles
Erasmus atheneum Essen Essen
Haute Ecole Verviers
ISF Waterloo 
Rsi Eupen
SBS Moorsel School Tinnehoek Moorsel
Sint Jozef school  Emblem
Sint Michiels Brugge
Stad Brugge Brugge
Ter Poorten Brugge
ULG Liège
Universiteit Gent Gent
Vrije basisschool Kinderpad Bevel
Wegwijzer  Dessel

Legamaster-training
Om de mogelijkheden van interactieve schoolborden/ 
whiteboards en touchscreens optimaal te benutten adviseren 
wij u om alle gebruikers binnen uw instelling goed wegwijs 
te maken in het dagelijks gebruik van deze borden.  
Legamaster kan voor u op locatie een training verzorgen. 

Legamaster-installatie
Op het moment dat u overstapt van een traditioneel school-
bord naar een interactief schoolbord/whiteboard of LED touch-
screen laten wij graag onze experts de installatie voor u ver-
zorgen. Al onze producten zijn voorzien van een duidelijke 
montageinstructie. 

Enkele Legamaster referenties Nederland

Enkele Legamaster referenties België

Legamaster, brand of the edding group

Prestatie en kennis uit één bron.

Legamaster is een sterk merk van de edding groep 

en de voor de hand liggende keuze als het gaat om  

moderne opvallende visualisering en presentatie.  

In de les, tijdens een college, op een vergadering, 

bij een meeting: Met een omvangrijk assortiment 

van interactieve media, flipovers, whiteboards 

en prikborden, workshopborden, planning tools,  

inrichtingssystemen en talloze accessoires voor 

het schrijven en tekenen op diverse borden biedt  

Legamaster u alle mogelijkheden.

Legamaster International B.V.

Postbus 111, Kwinkweerd 62, 7240 AC Lochem

Tel: +31 (0)573 – 713 000 • Fax: +31 (0)573 – 713 101

infonl@legamaster.com • www.legamaster.com

Legamaster B.V.B.A

Schaliënhoevedreef 20 J, B-2800 Mechelen

Tel: +32 (0) 15 – 280101 • Fax: +32 (0) 15 – 460 887

infobelux@legamaster.com • www.legamaster.com



www.legamaster.com

LET’S GET

IN TOUCH!

Uw Legamaster dealer:

Presikhaaf Schoolmeubelen BV
Bruningweg 10,
Postbus 5457, 6802 EL Arnhem, Nederland

T  +31 (0) 26 3 685 685
E info@schoolmeubelen.com
W  www.schoolmeubelen.com 

We make communication vis ible

Legamaster, brand of the edding group


