Nieuwsbrief Lezen moet je dóén, mei 2020
Veel nieuwe producten, de oprichting van een Pictoboekenclub en de invloed van corona op
‘Lezen moet je dóén’.
Zowel onze stand op het congres Makkelijk Lezen als de uitwisselmiddag die gepland stond op de
Gabriëlschool in Breda moest worden uitgesteld. Ook de studiedagen staan nu op een laag pitje.
Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. In tegendeel. Op afstand is veel mogelijk!
Vormletterkaarten
Het assortiment van materialen bij Lezen moet je dóén is uitgebreid. Je hoeft niet meer alles zelf te
printen. Er zijn 7 nieuwe producten, waaronder de glansgelamineerde Vormletterkaarten die je kunt
gebruiken bij het vormendoosje. Marije Dekker, leerkracht en moeder, bestelde de eerste set en ging
thuis aan het werk met haar dochters. Hieronder wat foto’s en haar verhaal:

“Vanmorgen heeft mijn man een aantal foto's gemaakt terwijl ik thuis aan het lesgeven was. Mijn
dochter is een ‘vroege leerling’ en zal naar verwachting na de zomervakantie naar groep 3 gaan.
Vandaag heb ik haar de klank aa geleerd. Ook om te zien of ze al toe is aan het leren van letters.
Het gebaar vond ze erg leuk om te doen en haar zusje van 3 deed meteen mee. Daarna mocht ze uit
het vormendoosje twee rondjes en twee korte stokken pakken. Die mocht ze op de gloednieuwe
Vormletterkaart leggen. Ze houdt van knutselen, dus dit vond ze erg leuk. Samen hielden we goed de
volgorde van handelen in de gaten, want leesrichting is super belangrijk.” Als je de hele serie foto’s
bekijkt zie je precies de 7 stappen. De serie is te vinden op de website van Lezen moet je dóén.
Schrijfletterkaarten
Nieuw is ook de set glansgelamineerde Schrijfletterkaarten. Hier was al vaak vraag naar, maar we
moesten wachten tot onze buffer groot genoeg was om de productiekosten te kunnen betalen.

Het grote voordeel van dit pakket is dat je de kaarten nu niet meer hoeft te printen en dat de leerling
de kaart met afwasbare stiften kan beschrijven. De kaarten zijn dus ook nog duurzaam.
Letterkaarten A4
De derde nieuwe glansgelamineerde set bevat de Letterkaarten op A4 formaat. Ook hier werd veel
om gevraagd.

Je kunt deze kaarten in een standaard zetten, aan de muur hangen of vanuit de hand aan de hele groep
laten zien.
Marije Dekker schrijft ook:
“Met mijn oudste ben ik eerder al gestart met pictolezen. De thuisversie van Kijken en Kiezen die nu
op USB verkrijgbaar is. Dit computerprogramma heeft weliswaar geen LVS, maar er zit wel een
overzichtskaart bij waarop ik zelf kan bijhouden waar mijn dochter is gebleven. Ze weet het zelf
trouwens ook. We zijn nu bij niveau 7. Het is verbluffend hoe snel ze het oppakt. Het bewegende
clowntje vindt ze prachtig. Ik versnel hier en daar in de leeropdrachten en doe niet de volledige
leesoefeningen: als twee opdrachten van een serie van 10 meteen al zijn behaald gaan we door naar
het volgende niveau. Ook omdat ze de neiging heeft om dan wat wiebelig te worden. Thuis is toch
anders dan op school. Het is ontzettend fijn dat dit programma die regelmogelijkheid heeft.”

Omdat er bijna geen computer meer is waarop je een CDrom kunt draaien, geven we de thuisversie
nu óók uit op USBstick, maar alléén via www.lezenmoetjedoen.nl. Deze thuisversie is niet geschikt
voor gebruik op school, want heeft geen LVS. Scholen kopen hun licentie via www.kijkenenkiezen.nl.
Nog 3 kleine nieuwe producten
-Vormenkaart A4, gelamineerd. Dit is de grote versie van het vormenkaartje dat in ieder
vormendoosje zit. Deze kaart gebruik je als je lesgeeft aan een groep. Handig om erbij te hebben.
-Vormen miniposter A4, gelamineerd. Een bijproduct, bedoeld ter motivatie van de leerlingen.
-Gebarenkaart A4, gelamineerd. Deze kaart is superhandig om altijd bij de hand te hebben. De PDF
variant hiervan is al vele malen besteld, maar nu is er dus de duurzame versie!

Deze 3 kaarten kosten 15 euro per stuk. Maar als je er 2 bestelt, doen we de 3e er gratis bij!
Alle producten zijn te bestellen via www.lezenmoetjedoen.nl.

Pictoboeken en Pictoboekenclub
Annemieke Bastiaans komt dit najaar met een nieuw pictoprentenboek: Kerst in Klankenland.
Houd haar website in de gaten: www.voicejoy.nl.
Het aantal pictoboeken dat op de diverse scholen in eigen beheer en voor intern gebruik wordt
gerealiseerd groeit gestaag. Zo ook de vraag naar het kunnen delen van dit mooie materiaal. We
willen daarom een Pictoboekenclub oprichten. Cobi Visser neemt het voortouw. Heb jij een
pictoboek dat je voor deze speciale boekenclub beschikbaar wilt stellen? Of twee, of meer? Maak
PDF’s van jouw boeken en stuur die op naar Cobi Visser, j.vi@hetnet.nl. Delen wil zeggen: wie een
boek instuurt krijgt een ander boek terug.
Leesbegeleiderslunch in januari was zeer inspirerend
Diana Snel heeft de coördinatie op zich genomen en is nu de spil bij het uitwisselen van informatie
tussen de leesbegeleiders. De complete lijst leesbegeleiders staat op www.lezenmoetjedoen.nl.
Wil jij ook zelfstandig leesbegeleider worden? Meld je dan aan via diana@lezenmoetjedoen.nl.

Vlnr: Mounia Jabroun, Ineke vd Heide, Diana Snel, Lia Verweij,
Saskia Mulhof, Cobi Visser en Trijntje de Wit in januari 2020.
Tenslotte: Bij het thuisonderwijs bleek het Picto Semi Schrift een zeer handig hulpmiddel, want er zijn
niet alleen leerlingen, maar ook ouders die moeite hebben met het lezen van de Nederlandse taal. En
dus is besloten om alle mensen die een demo aanvragen gratis van een tijdelijke basislicentie te
voorzien. Op deze manier wil de Stichting Picto Nederland haar bijdrage leveren in crisistijd. Heb jij
een licentie nodig? Vraag een demo aan via www.pictoschrijver.nl .

Hartelijke groet namens het team Lezen moet je dóén,
Trijntje de Wit
Vaste medewerkers
Verkoop: Hans Driezen, hans@lezenmoetjedoen.nl
Scholing: Lineke van Oostrum, lineke@lezenmoetjedoen.nl, www.jufinbeeld.nl
Coördinator leesbegeleiders: Diana Snel, diana@lezenmoetjedoen.nl
Materiaal delen en Pictoboekenclub i.o.: Cobi Visser, j.vi@hetnet.nl
Kijken en Kiezen: Henk ten Cate, www.kijkenenkiezen.nl
Pictoschrijver: Trijntje de Wit, contact@pictoschrijver.nl, www.pictoschrijver.nl

