Aanwijzende voornaamwoorden
De aanwijzende voornaamwoorden die als picto voorkomen zijn:
dit, dat, die, deze & gene.

Handje-blokje

Bij de visualisatie van de aanwijzende voornaamwoorden is gekozen voor een handje en een blokje.
Het handje wijst steeds aan waar het om gaat: dit of dat.

Links en rechts

En omdat het begrip dit dichterbij is dan het begrip dat en omdat we in de spreektaal het ook steeds in deze
volgorde zeggen (dit en dat) is ervoor gekozen om dit links van het handje te plaatsen en dat rechts.
Hetzelfde principe is toegepast bij de picto’s deze en die: Links van het handje staat deze en rechts staat die.

&

&

dit

dat

deze (ev)

die (ev)

Vierkant, smal en breed

Het blokje voor dat is vierkant, voor dit is het blokje versmald (zoals de i ook smaller is dan de a).
De blokjes voor deze en die zijn breder dan het basisblokje dat.

Meervoud

Voor de woordjes deze en die zijn aparte picto’s ontworpen voor het gebruik bij meervoud.
De gebruiker kan zelf kiezen welke van de twee het beste past in de pictozin die geschreven wordt.
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Gene

Het picto gene is gelijk aan het picto die. Het zal niet veel gebruikt worden, maar maakt de serie wel compleet.

Zonder klemtoon

Vaak valt in een zin de klemtoon op het aanwijzend voornaamwoord en is datgene waar het om gaat
concreet, bijvoorbeeld: mag ik dit koekje? Het picto dit is dan ook meteen duidelijk.
Maar soms valt er op het woord dit, dat of die geen klemtoon en is de zaak waar het om gaat abstract
of vaag. (Het gaat dan meestal niet om een aanwijzend voornaamwoord, maar om een bijwoord of
betrekkelijk voornaamwoord).
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.Zie ook de disclaimer op de infopagina Pictolezen

Pictoschrijver - Trijntje de Wit

Bijvoorbeeld:
We moesten je dit vertellen, dat kon je niet weten. De boeken die op tafel liggen.
In dergelijke zinnen kan men beter kiezen voor het eenvoudiger picto met alleen het blokje dat ook
in de pictoschijver is opgenomen.
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