
Nieuwsbrief van Lezen Moet Je Dóén & Pictoschrijver, juni 2021     

Cobi Visser doet een boekje open over de Pictoboekenclub, twee collega’s uit Venlo 

presenteren een nieuw onderwijsprogramma, plus informatie over scholing, het nieuwe  

inzagepakket LMJD en het laatste nieuws over de Pictoschrijver. 

   Piece of cake: Lesprogramma voor leerlingen met een beperking 

Susan Verheijen en Patricia van Mosseveld, van Mytylschool de Ulingshof hebben een 

lesprogramma ontwikkeld waar wij graag over willen vertellen. De Ulingshof is bij ons vooral 

bekend vanwege José Kuijpers die elke week het picto-nieuwsbegrip maakt. Maar er gebeurt 

nog veel meer op deze school.  

Piece of Cake is een lesprogramma met een prikkelbewuste (digitale) leeromgeving voor 

leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben, voornamelijk uitstromers in leerroute 

1 en 2. Wekelijks delen de makers van Piece of Cake nieuwe lessen. 

De lessen zijn opgebouwd vanuit de principes van EDI en kunnen worden ingezet als 

instructie, begeleide inoefening en zelfstandige verwerking. De lessen worden gemaakt in 

LessonUp en ondersteund door de picto’s van Pictoschrijver. Juist die combinatie zorgt voor 

een prikkelbewuste lay-out, waardoor de les voorspelbaar, veilig en betrouwbaar is. De 

leerling weet wat er gaat komen en kan daardoor nieuwe informatie beter opnemen.  

De pictoteksten worden voorzien van een audiofragment, zodat de leerling pictolezen oefent 

en tijdens de zelfstandige verwerking weet wat de bedoeling is. De kracht van dit 

lesprogramma zit in de voorspelbaarheid en de herhaling (op school en thuis), zodat de 

leerling zich competent voelt.  

De digitale lessen zijn voor iedereen beschikbaar via LessonUp. Wekelijks worden er nieuwe 

lessen gedeeld. Piece of cake is ook te volgen via Facebook.  

Voor meer informatie kun je terecht bij Susan Verheijen en Patricia van Mosseveld  

 

              
  Susan Verheij aan het werk met leerling en Patricia van Mosseveld bij het digibord met Peace of cake. 

https://www.lessonup.com/nl/channel/pieceofcake
mailto:s.verheijen@ogbuitengewoon.nl?subject=info%20Peace%20of%20Cake
mailto:p.vanmosseveld@ogbuitengewoon.nl?subject=Info:%20Peace%20of%20Cake


 
Cobi Visser doet een boekje open over haar werk voor de Pictoboekenclub. 
 
Ik was druk bezig om mijn belastingaangifte in te vullen. Iets waar ik een vreselijke hekel aan 
heb en wat ik het liefst uitstel. Gelukkig kwam er een telefoontje tussendoor. Van Betsie. Zij 
had een nieuw boek aangeleverd voor de pictoboekenkast en ik had een voorstel voor de 
cover bij haar neergelegd. We praatten over de cover, over de inhoud, over de colofon, over 
de doelgroep. Ik zat gelijk weer in de ‘pictoboekenflow’. Betsie Kroon is gepensioneerd 
docent zmlk en maakt nog steeds pictoboeken. Ze kent de doelgroep door en door. 
 
Terug naar de belastingaangifte. Maar dan floept er een mail mijn mailbox in. Van Ank. Ank 
wil foto’s bij haar recepten aanleveren. Dat maakt haar kookboeken nog mooier. Ze werkt in 
Antwerpen bij het secundair onderwijs met leerlingen met ASS. Creatief en enthousiast. Zo’n 
docent die je je leven niet vergeet als je bij haar in de klas hebt gezeten. Haar nieuwste boek 
bevat 3 soeprecepten en heet dan ook Soep van Ank, of @nk zoals ze zelf graag schrijft. 
 
Weer terug naar de belastingaangifte. Maar ik zou eigenlijk vandaag beeldbellen met Ineke 
die een mooi ik-boek gemaakt heeft voor haar kleindochter in pictoschrift met Friese 
ondertiteling. Met beeldbellen zou ik dat boekje – en de trotse oma - goed kunnen zien. 
Eerst maar bellen. Al pratend kwam het idee het boek als werkboek - waarbij anderen eigen 
foto’s kunnen plakken - in de pictoboekenkast te gaan zetten. Komt er aan dus.  En die 
belastingaangifte? Die moet nog even wachten. Morgen kan ook nog. Vandaag maak ik er 
een Pictoboekenclubdag van…  
Cobi 
 
 

            
De boeken van Ank Thomas, Betsie Kroon, Annemarie Wassink en het liedjesboek bij het Vormenboek 

 
 
Startsaldo Pictoboekenclub 
 
Nog niet alle licentiehouders van de Pictoschrijver hebben hun startsaldo van 5 Euro benut 
waarmee ze hun eerste boek gratis kunnen downloden. Ga dus snel naar de Pictoboekenclub 
en login met je account van de Pictoschrijver. 
De reden waarom we met een saldosysteem werken is ontstaan vanuit de gedachte dat we 
bij mensen die een boek aanleveren als dank hun saldo kunnen ophogen. Maar ook omdat 
jouw schoolleiding het saldo kan ophogen (tot max 50 Euro) waarna jij steeds de meest 
recente boeken kiezen kunt voor in de klas. 
 

http://www.pictoschrijver.nl/
http://www.pictoboekenclub.nl/


 
 
Zeven weetjes over de Pictoboekenclub 
 
1- Er zijn nu 26 boeken beschikbaar, verdeeld over vier kasten. 

2- Elke boek heeft een inkijkexemplaar, zodat je weet wat je koopt. 

3- De tekst bij de inkijkexemplaren is niet heel scherp, maar wel na het downloaden. 

4- Sommige boeken hebben hier en daar wat Vlaamse woorden bij de ondertiteling. Dat 

staat bij de beschrijving vermeld, maar is niet storend omdat het de ondertiteling betreft.  

5- Andersom is dat ook het geval, smile. 

6- De website bevat een duidelijke instructie hoe je een boek kunt downloaden en printen. 

7- Je kunt ook zelf een boek aanleveren. Je krijgt begeleiding en je saldo wordt opgehoogd. 

 
Wat staat er al op de plank? 
 

Basiskast puur picto 7 verhalenboeken 

lied en gedicht 1 boek 

recepten 2 kookboeken 

NmG, Nederlands met Gebaren 1 boek 

picto + losse letters 4 verhalenboeken 

picto + tweeklankwoorden 1 verhalenboek 

picto + drieklankwoorden 3 verhalenboeken 

Orthokast bewerkingen van andere boeken 0 boeken 

Logokast picto, niet ondertiteld, naar Beppy Paulussen 
dezelfde boeken met ondertitels 

3 boeken 
3 boeken 

NT1/NT2 dagboek over vrijheid 1 werkboek 

  
Meer weten? Mail naar Cobi Visser:  contact@pictoboekenclub.nl.  

Inzagepakket met alle materialen van Lezen moet je dóén. 

Op verzoek van scholen uit Nederland en België hebben we als klein bedrijf nu toch de stap 
gezet om een inzagepakket samen te stellen voor schoolteams die overwegen de 
leesmethode Lezen moet je dóén te gaan introduceren. Op aanvraag wordt dit pakket voor 
de duur van 30 dagen naar de school toegestuurd. Wil je daarbij ook een mondelinge 
toelichting, neem dan contact op met Lia Verweij. Zij kan uit eigen ervaring (ZML) vertellen. 
Voor scholing kun je terecht bij Lineke van Oostrum. Verzenden is gratis, de toelichting op 
locatie niet.  Zichtzending aanvragen? Mail naar Hans Driezen. 
 

mailto:contact@pictoboekenclub.nl
mailto:lia@lezenmoetjedoen.nl
mailto:lineke@lezenmoetjedoen.nl
mailto:hans@lezenmoetjedoen.nl


Scholing Lezen moet je dóén en Pictoschrijver 

Op zoek naar een cursus of studiedag voor je eigen team? We geven zowel online als op 
locatie training op maat, waarbij alle schoolspecifieke vragen aan bod kunnen komen. Ook 
voor scholen in België is een online studiedag nu goed te organiseren. Tijdsduur en prijs in 
overleg met Lineke van Oostrum. Zij verzorgt vrijwel al onze trainingen en stuurt de readers 
bij een onlinecursus vooraf toe. Mail naar lineke@lezenmoetjedoen.nl. Daarnaast is er de 
(online) basistraining LMJD voor individuele inschrijving. Zie www.jufinbeeld.nl. 

Nieuwe ontwikkelingen Pictoschrijver 
Renier Vermaak, onze vaste programmeur is bezig met een mooie update van de 
Pictoschrijver. Je kunt straks als gebruiker bijvoorbeeld ook een hele zin intypen en die dan 
in één keer laten omzetten in het Picto Semi Schrift.  
Nog even geduld….  

Hartelijke groet namens alle medewerkers,  
 
Trijntje de Wit 

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk uitgave van Lezen moet je dóén, de Pictoboekenclub en 
Stichting  Picto Nederland. 
 
 

                                       
 

 
Vaste medewerkers 

 

Verkoop: Hans Driezen, hans@lezenmoetjedoen.nl, www.lezenmoetjedoen.nl 

Scholing: Lineke van Oostrum, lineke@lezenmoetjedoen.nl, www.jufinbeeld.nl 

Advies aan scholen bij aanschaf:  Lia Verweij,  lia@lezenmoetjedoen.nl 

Coördinator leesbegeleiders: Diana Snel, diana@lezenmoetjedoen.nl 

Pictoboekenclub: Cobi Visser, contact@pictoboekenclub.nl, www.pictoboekenclub.nl 

Kijken en Kiezen: Henk ten Cate, www.kijkenenkiezen.nl 

Programmeur: Renier Vermaak, www.reniervermaak.nl  

Stichting Picto Nederland: Trijntje de Wit, contact@pictoschrijver.nl, www.pictoschrijver.nl 
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