
Nieuwsbrief van Lezen Moet Je Dóén & Pictoschrijver, juni 2022   

 
Deze brief gaat over het plezier van begrijpend mogen lezen met de nieuwe Leesmij-

boeken van Trijntje de Wit. Verder informatie over de update van de Pictoschrijver, het 

voorkomen van b/d omkeringen, het schrijven via railsletters en de gestage groei van de 

pictoboekenclub.   

NIEUW    

Zes echte leesboeken bij Lezen wat je kunt, deel A 

Een eigentijdse aanvulling op de leesoefeningen en werkbladen die de docent tot 

nu toe steeds zelf kopieert en print vanuit de docentenmap LWJK A. De boeken 

bevatten veel leesstof en af en toe een werkblad. Een bewuste keuze, want lezen 

leer je door te lezen, door te lezen wat je kunt! 

Duidelijke vormgeving op A4 formaat. Het zijn dunne boeken waar de leerling 

dus niet lang mee bezig is. Dat motiveert. Maximaal 20 pagina’s. Naast letterschrift wordt het Picto 

Semi Schrift gebruikt. Het pakket bestaat uit zes leesboeken en een afwasbare leeswijzer die zorgt 

voor rust op de te lezen pagina. De serie is de eerste concrete uitwerking van de methodiek Lezen 

Moet Je Dóén.    

      

Deel 1 gaat over de letters aa en p en dat ene woord dat je daarmee kunt lezen: aap. Het geeft 

een kick als je dan al een echt boek kunt lezen. In deel 2 komen daar oo, m en oom bij. Het 3e 

deel bevat met 6 letters al 8 woorden. En daarna neemt het aantal te lezen woorden snel toe. Met 

deel 6 leest de leerling met de 10 letters van LWJK deel A al 38 verschillende woorden. 

De boeken zijn per set te koop. Gedrukt bij onze Zorgdrukkerij Jobpoint en met liefde en aandacht 

samengebonden met een vrolijk lint. We realiseren ons dat aanschaf voor ouders per set best 

prijzig is. Scholen krijgen vanaf 5 sets 10% en vanaf 20 sets 15% korting. 

De teksten zijn vaak een modernere versie van de materialen die nu in de docentenmap staan. Er 

zijn ook nieuwe teksten toegevoegd. Sommige ‘doebladen’ vragen om acties als kleuren of lijnen 

trekken. Je kunt deze gratis downloaden via lezenmoetjedoen.nl. Zo blijft het boek zelf intact. Een 

echt boek kunnen lezen als je maar twee letters kent, of vier, of tien. Hoe gaaf is dat! 

Update Pictoschrijver 

Onlangs heeft de Pictoschrijver een grote update ondergaan. Het 
meest opvallend is dat je nu een hele zin in één keer kunt 
omzetten in pictotekst. We kregen veel lovende reacties!  
Gebruikers die als eerste een ‘bug’ meldden kregen een 
uitbreiding of verlenging van hun licentie.  
Binnenkort is het ook mogelijk kernbegrippen als ‘Peter Pan’ en 
zegswijzen als ‘in kaart brengen’ en ‘uit je schulp kruipen’ in één 
keer in beeld te krijgen. 
  



Leren schrijven met railsletters 

Annemarie Wassink, leesbegeleider LMJD, is erg inventief en hielp de Pictoschrijver aan een mooie 

uitbereiding omdat haar leerling Leah haar eigen naam wilde leren schrijven. Zie Leren schrijven 

met railsletters. 

 foto: Annemarie Wassink 

 

Hoe om te gaan met omkeringen? 

Deze vraag kwam van een leerkracht van een school waar niet alleen met LMJD maar ook met 

andere leesmethodes gewerkt wordt. Hieronder ons antwoord: 

Beste Rinske, 

Je stelt een vraag die bij pure LMJD gebruikers minder vaak aan de orde is. We leren de letters aan 
met de klankgebaren van Borel Maisonny en leggen meteen een relatie met de lettervorm door de 
lettervorm van links naar rechts te verwoorden. De b is dan een lange stok met een rondje en de 
d… nou, ja je kent het natuurlijk, want jullie werken met LMJD.  

Zoals je weet leren we de p, de b en de d met een flinke tussentijd aan. De letter d is zelfs een van 
de laatste letters die wordt aangeboden. Dat doen we dus om die letterverwisseling te voorkomen. 
Dat is beter dan achteraf remediëren. Ik probeer even mee te denken over mogelijke oorzaken:  
Is de leerling eerder met een globale leesmethodiek in aanraking geweest? Werden de letters te 
snel na elkaar aangeboden waardoor de leerling de letters door elkaar ging halen? 

  
Het kan ook zijn dat jullie werken met letters op dobbelstenen, of met 
letterkaartjes waarbij de letters niet 'in een huis' staan, want daarmee 
stimuleer je ook omkeringen (zie docentenmap LWJK, deel A, pag. 41 t/m 
45).  
Tip: zet losse letters waarmee gespeeld gaat worden altijd in een huis. 

foto: Gera Berwers 

 
Trucje 

Ken je het remedieer-trucje als er bij spelling sprake is van een b/d 
wisseling? Het is een trucje dat alleen werkt voor kinderen die het alfabet 
kennen. Laat de leerling met de linkerhand de letter b namaken met een 
vuist en de duim omhoog en met de rechterhand de d met een vuist en 
de duim omhoog. Zeg dan de eerste letters van het alfabet op: 'a b c d' 
en je hoort dat de b het eerst komt, dus dat is je linkerhand met eerst de 
duim/de lange stok en dan het rondje. 



Het is een wat uitgebreid antwoord geworden op een vraag die wij niet vaak krijgen. Misschien is 
het een idee om eens een workshop of studiedag te volgen bij Lineke van Oostrum? Zij is expert op 
het gebied van aanvankelijk lezen. Zie www.jufinbeeld.nl 

Heb jij een vraag  over LMJD? Mail naar contact@lezenmoetjedoen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantiefoto uit Schotland 

Janneke draagt hier een vest met op de rug onze 

slogan: ik wil lezen, want zo krijg ik grip op de wereld. 

 

foto: Hans Driezen 

 

Tot slot een bericht van de Pictoboekenclub 

 

Heb je al eens gekeken op pictoboekenclub.nl? Daar kun je verschillende soorten boeken 

downloaden voor slechts vijf Euro. Er zijn weer nieuwe boeken bijgekomen. Binnen je organisatie 

mag je het boek na aankoop vermenigvuldigen zoveel je wilt. Er zijn boeken voor alle leeftijden: 

leesboeken, kookboeken en werkboeken. De pictoboeken zijn gemaakt met de Pictoschrijver.  

Heb je een licentie Pictoschrijver, dan krijg/kreeg je het eerste boek gratis want je saldo 

begint/begon met 5 Euro. Nieuwsgierig geworden? Heb je een vraag? Wil je zelf een boek maken 

voor de pictoboekenclub? Contact mij via contact@pictoboekenclub.nl.  

Ik ben de coördinator van de pictoboekenclub en kijk naar je uit!       Cobi Visser 

 

Met een vriendelijke groet van het team Lezen moet je dóén, 

Hans Driezen en Trijntje de Wit 

Meester Koolenweg 5 

8042 GB Zwolle 

Nederland 

contact@lezenmoetjedoen.nl                                               

www.lezenmoetjedoen.nl 

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, lezenmoetjedoen.nl 

Scholing: Lineke van Oostrum, lineke@lezenmoetjedoen.nl, 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, pictoboekenclub.nl 

Kijken en Kiezen: Henk ten Cate, kijkenenkiezen.nl 

Programmeur Pictoschrijver: Renier Vermaak, reniervermaak.nl  

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

 

 

 

 


