Nieuwsbrief Lezenmoetjedoen, oktober 2020
Een praktijkverhaal over Noa, de invloed van corona op het cursusaanbod van ‘Lezen moet je
dóén’ en de Pictoboekenclub i.o.
Heb je de titel gezien? Voortaan schrijven we vaker lezenmoetjedoen als één woord. Ik
moest daar zelf wel even aan wennen, maar wil toch ook graag meegaan met mijn tijd. Als
we het willen afkorten schrijven we LMJD.
We beginnen deze nieuwsbrief met een verhaal van Diana Snel. Zij is de coördinator van
onze groep leesbegeleiders. Ze begeleidt haar leerlingen vooral individueel, zoals Noa.
Hier haar verhaal.

Hoi, dit is Noa,
Noa is een pienter, leergierig en vrolijk meisje van 8 jaar. Toen ik 3 jaar geleden met haar
ging werken begreep ze gelijk dat ik haar tools ging geven om verder te komen. We
begonnen met het aanleren van de vormen en de letters met ondersteuning van de gebaren.
Noa zat toen nog in de kleuterklas. Ze ging als een trein: elke twee weken een nieuwe letter.
Noa leerde ook de cijfers aan de hand van de vormen. Dat hoort wel niet bij LMJD maar is
toch mooi meegenomen. Ze zit nu in groep 4 van het regulier onderwijs en ze doet het
geweldig. Ze kent alle letters en de cijfers t/m 20.
Een aantal jaar geleden liep ik er tegenaan dat rekenen voor kinderen met down erg lastig is.
Zeker het schrijven en onthouden van de cijfers. Omdat ik al met de vormen werkte voor het
aanleren van de letters had ik zoiets als: dat kan toch ook met de cijfers? Vandaar mijn
gedachte om de cijfers ook om te zetten in vormen. En ja, het werkt erg goed. Wil je hier
meer over weten? Kijk dan onderaan op de pagina downloads van de website
lezenmoetjedoen.
Mijn mooiste moment met Noa is het moment waarop ik binnen kom. Zodra ze me ziet lacht
ze van oor tot oor, roept ze heel hard ‘NANA’, maakt het gebaar van werken en wil meteen
aan de slag. Noa’s favoriete spel is memory. Dit heb ik dus ook gebruikt om de vormen aan
te leren. Bij elk kaartje benoemden wij de vorm. Ook het verstoppen van de vormen was een
favoriet spel. Ik gebruikte hiervoor twee setjes vormen. Dan moesten we allebei een set

zoeken en daarna matchen en de vorm benoemen. Ook woordjes maken met de vormen
doet ze graag. Haar eerste woord was aap. Ze kan nu korte woorden lezen en ook schrijven.
Noa's favoriete bezigheid is schrijven. Vooral de ee vindt ze geweldig: streep, open rondje,
en dan twee keer!
Noa had veel moeite met praten maar omdat haar woord- en letterkennis enorm vergroot is
gaat het praten ook steeds beter. Van de week gingen we een youtube filmpje kijken. Zegt ze
ineens: jaaaa, YouTube! Volledig goed uitgesproken. Halverwege kwam de reclame, zegt
Noa: oh nee (klap op haar voorhoofd) reclame! Ook volledig goed. Zij en ik waren zo verrast
dat we allebei hard moesten lachen.
Het is belangrijk goed te blijven kijken. Waar liggen de behoeftes van Noa? Waar heeft ze
meer hulp bij nodig? Dit werk bestaat uit je continu flexibel opstellen en blijven kijken naar
het kind als persoon. Wat past bij haar zodat ze het beste groeit? Ik vaar constant mee op de
route die Noa vaart. Zo bereik ik voor mijn gevoel het optimale resultaat. Ik ben enorm trots
op Noa. Het is een feest om met haar te werken.
Diana Snel
In de volgende nieuwsbrief plaatsen we een verhaal over het werken met LMJD op z.m.l.
school De Keerkring in Zoetermeer. Dat verhaal zal geschreven worden door Lia Verweij, ook
een van onze leesbegeleiders.

Diana Snel
en Lia Verweij
Ook leesbegeleider worden? Mail naar diana@lezenmoetjedoen.nl
Scholing
Het scholingsaanbod wordt verzorgd door

Lineke van Oostrum en adviesgesprekken van de leesbegeleiders of Trijntje de Wit

Het scholingsaanbod rond LMJD en De Pictoschrijver is nu diverser dan ooit, want elke
scholingsvraag wordt op maat gemaakt door Lineke van Oostrum.
Zie haar website www.jufinbeeld.nl
Wil je een cursus op je eigen school? Dan kan dat, maar natuurlijk binnen de corona normen
die op dat moment gelden. Onlangs was dit het geval op de zmlk school De Lelie in
Harderwijk, waar 26 leerkrachten op gepaste afstand in de gymzaal in drie uur tijd de
basistraining volgden. Het zelf oefenen op de computer was op dat moment niet haalbaar,
maar kon later op afstand alsnog worden gerealiseerd.
Je kunt ook kiezen voor een online cursus voor je eigen team, waarbij schoolspecifieke
vragen aan bod kunnen komen. Een training dus geheel op maat, maar wel op afstand.
Tijdsduur en prijs in overleg met de trainer, die de cursusreaders dan vooraf naar de school
toestuurt.
En dan is er de online basistraining LMJD. Deze training duurt, exclusief de oefenmomenten
die men naderhand zelf kan uitvoeren, 2 uur. Prijs 50 euro p.p.
Data:
vrijdag 23 oktober van 9.00 tot 11.30 uur
woensdag 11 november van 14.00 tot 16.30 uur
Aanmelden via www.jufinbeeld.nl
Tenslotte is er nog de optie van een digitaal spreekuur met Trijntje de Wit of met een van de
leesbegeleiders. Tijd en datum in overleg. Kosten 25 euro voor een individueel advies of 100
euro voor schooladvies. Bij dit spreekuur wordt ingegaan op specifieke vragen die vooraf zijn
gesteld. Bijvoorbeeld:
Kunnen wij alle gebaren een keer samen doornemen zodat we het achterliggende verhaal
van elke gebaar leren kennen?
Kan ik een online les krijgen over het maken van werkbladen met de pictoschrijver?
Op welke manier kun je het beste het Vormenboek implementeren en wanneer zet je het
pakket Vormletters in?
Hoe kun je op een handige manier pictoboekjes maken?
Op welke manier kunnen wij een leerlijn lezenmoetjedoen op onze school concretiseren?
Op grond van de vraag wordt de best passende adviseur ingezet.
Je aanmelding voor het digitale spreekuur kun je neerleggen bij Diana Snel, coördinator
leesbegeleiders, diana@lezenmoetjedoen.nl
Tenslotte nog iets leuks over de Pictoschrijver en de Pictoboekenclub i.o.
Vorig jaar was logopedist Colinda Spreeuwenberg 25 jaar aan haar school verbonden. Haar
collega’s vroegen of wij haar konden verrassen met een eigen picto. En ja, dat kon natuurlijk,
want wij houden erg van ‘zorg op maat’. Heb jij ook een bijzondere pictowens? Stuur dan
een mail naar contact@pictoschrijver.nl

Colinda Spreeuwenberg van de Antoon van Dijkschool

Cobi Visser van VisActiva

De Pictoboekenclub
Cobi Visser werkt vanuit VisActiva met veel enthousiasme aan de oprichting van haar
Pictoboekenclub, een digitale boekenkast met boeken in het Picto Semi Schrift die
leerkrachten, ouders en logopedisten kunnen downloaden en printen voor intern gebruik.
Renier Vermaak, de programmeur van de Pictoschrijver, ontwikkelt de website en het
achterliggende downloadsysteem. Wie een Pictoschrijver licentie heeft is automatisch lid
van de Pictoboekenclub met een startsaldo van 5 euro waarmee je één boek gratis kunt
downloaden. Wil je meer boeken downloaden, dan kun je het saldo zelf ophogen. Maar
lever je een boek aan en wordt dit boek toegevoegd aan de pictoboekenkast, dan wordt je
saldo opgehoogd zodat je weer een andere boek kunt downloaden. Heb jij een pictoboek dat
je voor de Pictoboekenclub beschikbaar wilt stellen? Cobi Visser maakt dan samen met jou
het boek klaar voor de pictoboekenkast. Meer weten? Mail naar
contact@pictoboekenclub.nl
Hartelijke groet namens het team Lezen moet je dóén,
Trijntje de Wit
Vaste medewerkers
Verkoop: Hans Driezen, hans@lezenmoetjedoen.nl, www.lezenmoetjedoen.nl
Scholing: Lineke van Oostrum, lineke@lezenmoetjedoen.nl, www.jufinbeeld.nl
Coördinator leesbegeleiders: Diana Snel, diana@lezenmoetjedoen.nl
Pictoboekenclub i.o.: Cobi Visser, contact@pictoboekenclub.nl
Kijken en Kiezen: Henk ten Cate, www.kijkenenkiezen.nl
Pictoschrijver: Trijntje de Wit, contact@pictoschrijver.nl, www.pictoschrijver.nl

