PICTOLEZEN

‘Met pictotaal gaat de wereld open voor iedereen die geen of nauwel�ks leesvaardigheid bezit,’ zegt
Tr�ntje de Wit. Met haar Picto Semi Schrift z�n b�voorbeeld instructies, handleidingen, (kinder)boeken
en zelfs poëzie te maken. Gewoon inloggen op de handige Pictoschr�ver.

Grip op
de wereld
met pictotaal
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Meer info
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gaan. De mogel�ke doelgroep is heel breed en
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• pictoschr�ver.nl
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in de jaren tachtig vanuit de Stichting

• lezenmoetjedoen.nl

ben of die Nederlands als tweede taal leren. Het

LeerplanOntwikkeling de zeer basale

Wie t�del�k wil oefenen en werken met de
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methode ‘Lezen moet je doen’ en is deze

Pictoschr�ver, kan op de website pictoschr�-
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later zelf gaan uitgeven. Het pictolezen is

ver.nl een gratis uitprobeeraccount aanmaken
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(‘demo aanvragen’).

kind zien lezen!’
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