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1. Functies in LOGO-Art Online 

1.1 Inloggen en starten 
Inloggen 
Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te 
loggen. Deze heb je gekregen in je welkomstmail van 
LOGO-Art. 
 
Voornaam toevoegen 
Vul hier de naam van het kind in en druk op 
‘toevoegen’. De naam komt tussen de andere namen 
in alfabetische volgorde op het beginscherm te staan. 
Wil je een kind weer verwijderen, druk dan op het 
prullenbakje achter de naam van het kind.  
 
Starten 
Kies op het blauwe beginscherm de naam van het kind met wie je wilt werken. Je werkt nu op 
LOGO-Art Online in deze ‘kindkaart’. Als je met een ander kind wilt werken, druk je op het 
LOGO-Art-logo linksboven om terug te gaan naar het blauwe beginscherm. 

1.2 Wachtwoord wijzigen 
In de welkomstmail met inloggegevens ontvang je een moeilijk te onthouden wachtwoord. 
Op de blauwe beginpagina vind je onderaan een paarse knop met “Wachtwoord wijzigen”. 
Hier kun je een eigen gekozen wachtwoord opgeven. 

1.3 De afbeeldingen 
Alle afbeeldingen zijn gemaakt door illustratrice Nancy Kers. Ze zijn in kleur op de iPad en 
voor het printen kun je kiezen uit kleur en zwart-wit (kleurplaatversie). 
 

BAK-aanduiding (rechtsonder) 
Alle woorden met hun afbeeldingen hebben rechtsonder in lichtgrijs 
een ‘BAK-aanduiding’ staan. Deze aanduiding verwijst naar de 
Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (ITTA, 2009).  
1 basiswoorden groep 1 
1+ uitbreidingswoorden groep 1 
2 basiswoorden groep 2 
2+ uitbreidingswoorden groep 2 
* extra woorden die niet in de ‘BAK’ staan 
 

Hartjes 
Links boven in de afbeelding kun je het hartje aanklikken. Deze hartjes kun je gebruiken om 
een eigen selectie woorden te verzamelen. Via de kindkaart kun je de hartjes aanklikken en 
vervolgens opslaan en/of printen. Zie ook paragraaf 2.6. 
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Kruisjes 
Rechts boven in de afbeelding staat een kruisje. Als je op dit kruisje drukt, verdwijnt het 
woord met de afbeelding uit de selectie. Het woord blijft uiteraard wel gewoon weer 
beschikbaar voor een volgende zoekopdracht. 
 
Vinkjes 
Links onder in de afbeelding kun je een groen vinkje aanvinken. Deze vinkjes zijn bedoeld 
om een aantal woorden uit een selectie te kunnen aanvinken. Zo kunnen bijvoorbeeld uit een 
selectie luisterwoorden voor Hodson en Paden enkele geschikte oefenwoorden aangevinkt 
worden. Op de kindkaart klik je vervolgens de vinkjes aan. Dan verschijnt de selectie met 
alleen de aangevinkte woorden. Deze kunnen vervolgens opgeslagen en/of geprint worden.  

1.3 Functie knoppen in bovenbalk 
Pijl naar links 
Door op deze pijl te drukken ga je in LOGO-Art Online één stap terug. 
 
LOGO-Art-logo 
Het LOGO-Art-logo brengt je terug 
naar het blauwe beginscherm met 
de namen van de kinderen. 
 
Articulatie: drie hoofdonderdelen 
Als je op het pijltje naast het woord ‘articulatie’ drukt, komen de drie hoofdonderdelen van 
LOGO-Art Online tevoorschijn: articulatie, woordenschat en taal. Zie verder bij de betreffende 
hoofdstukken over articulatie, woordenschat en taal. 
 
1/4/6/12 vakjes (links in roze vlak) 
Hier kies je het aantal afbeeldingen dat je in beeld wilt hebben: 1, 4, 6 of 12 
 
abc (rechts in roze vlak) 
Een selectie begint met afbeeldingen met het woord onder de afbeelding. Wil je zonder het 
woord of alleen met aantal klankgroepen, dan kun je dat met deze knop wijzigen. Het aantal 
klankgroepen (lettergrepen) wordt met stippen weergegeven; de groene stip geeft de 
beklemtoonde lettergreep aan. 
 
Volgorde weergave (links in rode vlak) 
Kies hier de volgorde van de woorden:  
- Volgorde naar articulatie  
De woorden verschijnen in volgorde van articulatorisch gemakkelijk naar steeds moeilijker: 
van CV of VC, naar CVC, naar clusters, naar 2- en meerlettergrepige woorden. Bìnnen de 
articulatorische volgorde wordt de volgorde naar woordenschatverwerving aangehouden, 
dus binnen bijvoorbeeld de CVC-woorden, komen eerst de BAK1 woorden en daarna BAK1+ 
woorden etcetera aan de beurt. 
- Volgorde naar woordenschatverwerving  
De woorden verschijnen in volgorde van de BAK-woordenlijst., dus eerst alle BAK1-woorden, 
dan alle BAK1+ etcetera. Bìnnen deze volgorde wordt de volgorde van articulatie 
aangehouden, dus binnen BAK1 van CV/VC naar CVC, naar clusters en naar 2- en 
meerlettergrepige woorden. 
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Volgorde willekeurig (middelste knop in rode vlak) 
Met deze knop worden de woorden uit de gekozen selectie gemixt weergegeven. Elke keer 
als je op deze knop drukt, verschijnt er weer een andere volgorde van de woorden. 
 
Spelletjesknop (rechts in rode vlak) 
Als je op deze knop drukt, verschijnen de spelletjes. Onder deze knop zitten vier spelvormen: 
Memory, Lotto, Wegveegspelletje (Wipen) en Verven. De spelletjes maken gebruik van 
precies die woorden die je in de selectie klaar hebt gezet. 

 

 
+-knop voor het opslaan van selecties 
Met de +- knop kun je een selectie op de kindkaart opslaan. Gebruik deze knop zodra je de 
selectie op maat klaar hebt en wilt bewaren op de kindkaart. Links naast het plusje zie je je 
gekozen selectie weergegeven in blokjes. Zodra je op het plusje drukt, zie je de gekozen 
selectie in een beweging naar de kindkaart gaan. 
 
Printknop 
Met deze knop (rechtsboven) kun je via Airprint je selectie printen. Je kunt kiezen voor kleur 
of zwart-wit-print en voor 6 of 12 afbeeldingen op een bladzijde. Wil je maar een paar 
afbeeldingen printen, kun je met ‘vul bladzijde’ ervoor kiezen de bladzijde gevuld te krijgen 
met deze afbeeldingen (bijvoorbeeld 3 afbeeldingen, die dan elk 4x op de bladzijde geprint 
worden).  
Zodra je op ‘afdrukken’ drukt, wordt contact gemaakt met de printer, komt een printpreview in 
beeld en kun je de definitieve ‘print’-opdracht geven. 
 
Zoekknop 
Met het vergrootglaasje (de zoekknop rechtsboven) verschijnt en verdwijnt het toetsenbord 
en kun je je zoekopdracht starten. Deze knop gebruik je heel veel! 
 
Kindkaart 
Je ziet rechtsboven een turquoise (-groene) stip met de beginletter van het kind: als je daar 
op drukt, verschijnt en verdwijnt de kindkaart. Je kunt de kindkaart bewerken door op het 
potloodje te drukken. Hier kun je o.a. de geboortedatum invoeren. De leeftijd van het kind 
blijft dan altijd op de kindkaart zichtbaar.   
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1.4  Functies toetsenbord 

 
Het toetsenbord is een qwerty toetsenbord met toevoeging van de ng en sj. 

Niveau 
Onder deze knop kun je het woordenschatniveau van de woorden kiezen: uit welke 
BAK-lijst(en) mogen de woorden van de selectie komen? (1, 1+, 2, 2+ en/of *).  

Syllaben 
Je kunt hier het aantal  syllaben kiezen. 

Structuur 
Je kunt onder deze knop de syllabestructuur van de woorden voor de selectie kiezen: VC/CV 
woorden, CVC-woorden of overig (woorden met clusters en woorden met meer dan één 
lettergreep). VC/CV en CVC-woorden is vaak een goede keuze bij fonologische 
problematiek. Je houdt dan de uitspraak van de rest van het woord eenvoudig. 

Wissen 
Deze knop gebruik je als je een nieuwe zoekopdracht wilt starten. Je wist hiermee de 
openstaande selectie en alle beperkingen zoals Uitsluiten. Je begint weer blanco aan je 
nieuwe zoekopdracht. Opgeslagen selecties blijven op de kindkaart staan.  

Uitbreiden 
Met deze knop kun je je selectie uitbreiden. Zo kun je een willekeurige selectie losse 
consonanten samenstellen voor bijvoorbeeld een oefening voor dyspraxie. Ook kan deze 
knop gebruikt worden om bijvoorbeeld meerdere clusters in één selectie te combineren (bijv. 
br-, pr- en kr-) of om bijvoorbeeld de ou- met de au-woorden samen te kiezen. Zodra je deze 
knop aanzet, wordt deze blauw en kun je je selectie uitbreiden. 

Uitsluiten 
Deze knop gebruik je in de praktijk heel vaak. Je kunt hiermee klanken (letters) uit een 
selectie uitsluiten; bijvoorbeeld ‘ik wil graag de k- woorden zonder t’ of ‘t- woorden zonder s 
en z’. Woorden uit je gekozen selectie (bijvoorbeeld de t-woorden) die de uitgesloten letter 
(bijvoorbeeld s) bevatten (bijvoorbeeld tas en tussen) verdwijnen daarmee uit je selectie. 
Hiermee maak je de selectie echt op maat en kun je doelgericht werken. 

Toetsenbordknop (rechtsonder) 
Met deze knop laat je het toetsenbord verdwijnen.   

5 



 

1.5 Functies toetsenbord bij ‘lange woorden’ 
Op stand ‘lange woorden’ verandert het toetsenbord.  

 

be-/ge-/ver- knoppen  
Onder deze knoppen vind je 
woorden met de 
desbetreffende 
onbeklemtoonde lettergreep. 

Klemtoon  
Je kunt kiezen met welke klemtoonplaatsing woorden in de selectie voorkomen. De groene 
stip geeft de plaats van de klemtoon weer. Door vinkjes uit te zetten, kun je kiezen voor 
bijvoorbeeld alleen woorden met de klemtoon op de tweede lettergreep. De overige 
knoppen zijn gelijk aan het ‘normale’ toetsenbord. 

2. Articulatie 
We beginnen in de hoofdcategorie ‘articulatie’. Druk op de zoekknop en kies een letter waar 
je mee wilt oefenen. Toets deze in op het toetsenbord. 

2.1 Consonanten 
Zodra je een consonant gekozen 
hebt, verschijnen alle mogelijke 
posities en clusters rond de consonant 
in rode, oranje en gele knoppen 
boven het toetsenbord.  
De meest linkse (donkerrood) betreft 
de losse consonant met een 
ondersteunende tekening. De 
knoppen spreken verder voor zich. 
Kies één van de knoppen en meteen 
verschijnen de woorden die bij je 
keuze horen.  

2.2 Vocalen 
Kies je op het toetsenbord een vocaal, verschijnen alle mogelijkheden met die vocaal in 
groene en turquoise knoppen. Kies één van de knoppen en meteen verschijnen de woorden 
die bij je keuze horen. 

2.3 Minimale paren 
Bij het kiezen van de knop voor de oefenklank (consonant, vocaal of cluster) komen direct 
ook alle minimale paren (woordparen met één afwijkende klank) die bij die klank horen in 
paarse knoppen boven het toetsenbord in beeld. Als je met een minimaal paar wilt werken,   
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kun je hier de juiste knop kiezen. Minimale paren vormen een belangrijk onderdeel bij onder 
andere de Metaphon-therapie. 

2.4 Lange woorden  
Onder het onderdeel lange woorden vallen de tweelettergrepige woorden met de klemtoon 
op de tweede lettergreep, de samengestelde woorden (spondeeën), de be-, ge- en 
ver-woorden en de 3- en meerlettergrepige woorden. Je kunt in dit onderdeel zoeken op 
niveau, aantal syllaben, klemtoonplaatsing, be-, ge- of ver-woorden, maar ook kun je voor een 
letter (klank) kiezen; bijvoorbeeld de meerlettergrepige woorden met een t, of specifieker, 
met een mediale t. 

2.5 Selectie op maat maken 
Zodra je een consonant of vocaal of een selectie lange woorden hebt gekozen, verschijnen 
de woorden met de afbeeldingen die in die selectie vallen. Nu zijn er verschillende manieren 
om je selectie nog meer ‘op maat’ te krijgen. Je ziet dat LOGO-Art Online de aanpassingen 
meteen uitvoert op het moment dat je een keuze maakt: 
 
Niveau 
Beperk de selectie door specifiek die woorden te kiezen die bij de ontwikkelingsleeftijd van 
het kind passen. Kies hier uit welke BAK-lijst(en) de woorden mogen komen. 
 
Syllaben 
Beperk de selectie door bijvoorbeeld alleen voor 1-lettergrepige woorden te kiezen. 
 
Structuur 
Kies, bijvoorbeeld bij een fonologische behandeling, voor alleen de VC/CV en CVC-woorden, 
zodat lastige clusters en meerlettergrepige woorden niet in de selectie voorkomen. 
 
Uitbreiden 
Soms wil je juist je selectie uitbreiden; bijvoorbeeld de -t met de -d woorden of de v- met de f- 
woorden combineren. Of je wilt bijvoorbeeld de r- clusters combineren. Ook voor een selectie 
losse consonanten kan de knop ‘uitbreiden’ 
gebruikt worden. 
 
Uitsluiten 
Maak de selectie op maat door klanken die 
nog moeilijk zijn voor het kind uit te sluiten. 
Zo kun je bij interdentaliteit bijvoorbeeld 
oefenen met d- woorden waarbij je de t, s, z 
en sj uitsluit. En bij bijvoorbeeld fronting van 
k kun je k-woorden selecteren waarbij je de 
t en de s uitsluit. Deze knop kan bij uitstek 
zorgen voor oefenwoorden die echt ‘op 
maat’ zijn.   
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Selectie verfijnen 
Als je een selectie hebt gekozen en eventueel beperkt en/of uitgebreid, heb je een selectie 
op maat gemaakt. Soms wil je een bepaald woord om welke reden dan ook toch uit de 
selectie weghalen. Dit doe je door rechtsboven in de afbeelding op het kruisje te drukken. 
Het betreffende woord verdwijnt uit je selectie.  

2.6 Eigen selectie samenstellen 
Bij de training van bijvoorbeeld lange woorden, maar ook bij woordenschat kan het 
voorkomen dat er eigenlijk maar een paar woorden nog lastig zijn. De rest is al gekend en/of 
wordt al goed uitgesproken. Dan is het handig dat je juist die woorden die je geoefend wilt 
hebben bij elkaar kunt selecteren. Dat doe je door deze woorden een hartje te geven. Deze 
hartjes staan linksboven op elke afbeelding en als je ze aanklikt, worden ze rood. Zo kun je 
ook een volledig zelf uitgezochte selectie samenstellen. Typ het woord dat je zoekt en geef 
het een hartje. Als je alle hartjes verzameld hebt, ga je naar de kindkaart. Klik daar op het 
cijfertje voor de hartjes. Dan verschijnen alle met de hartjes geselecteerde plaatjes. Zo kun je 
elke gewenste selectie samenstellen; ook heel leuk voor bijvoorbeeld een woordweb. 

2.7 Selectie opslaan 
Is je selectie op maat dan kun je je deze opslaan op de kindkaart. Druk daarvoor op het plusje 
rechtsboven. Je ziet de selectie in een beweging naar de kindkaart gaan. Als je vanuit de 
kindkaart weer op de selectie drukt, komt deze meteen tevoorschijn. Ook eerder opgeslagen 
selecties blijven altijd direct beschikbaar. 

3 Woordenschat 
De ruime hoeveelheid woorden met afbeeldingen zijn ook ondergebracht in ruim 50 thema’s. 

3.1 Woordenschat thema zoeken 
Zodra je het onderdeel ‘woordenschat’ kiest, 
verschijnen de hoofdcategorieën van de 
verschillende thema’s. Kies je vervolgens een 
hoofdcategorie, verschijnen de subcategorieën 
en kun je daar je keuze uit maken. De woorden 
passend bij het gekozen thema verschijnen in 
beeld. Bij de zelfstandige naamwoorden staat het 
woord mèt lidwoord onder de afbeelding. 

3.2 Selectie op maat maken 
Ook in het onderdeel woordenschat kun je de selecties nog verder op maat maken. Druk op 
de zoekknop. Het toetsenbord verschijnt. Nu kun je, net als bij het onderdeel articulatie, het 
niveau of het aantal syllaben beperken. Ook kun je ervoor kiezen een bepaalde lastige letter 
uit te sluiten. Woorden met die letter verdwijnen dan uit de selectie.   
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Wil je een specifiek woord uit de selectie weglaten, kun je deze verwijderen door 
rechtsboven in de afbeelding op het kruisje te drukken. 

3.3 Selectie opslaan 
Is je selectie naar tevredenheid dan kun je deze opslaan op de kindkaart door op het plusje 
te drukken. 

3.4 Zoek een specifiek thema 
In het onderdeel Woordenschat kun je ook snel zoeken naar een specifiek thema. Druk op de 
zoekknop en typ in een rustig tempo het thema dat je zoekt. De beschikbare thema’s komen 
in beeld en je kunt meteen kiezen welke je wilt. 

4 Taal 
Het onderdeel taal bestaat op dit moment uit de volgende categorieën:  

● werkwoorden: regelmatige, onregelmatige, samengestelde en wederkerende 
● samengestelde woorden (spondeeën)  
● hij, zij en hij/zij door elkaar: zinnen met hij en zij 
● lidwoorden de, het en de/het door elkaar 
● wat doe je met een . . . ?: voor het uitlokken van zinnen zoals ‘met een hamer kan je 

timmeren’ of ‘een pen is om mee te schrijven’ 
● wat heb je nodig om te . . .?: voor het uitlokken van zinnen zoals ‘als ik wil lezen, heb 

ik een boek nodig’ of ‘knippen doe je met een schaar’ 
● passieve zinnen zoals ‘de poes wordt geaaid’ 

4.1 Taalonderdeel kiezen 
Net als bij het onderdeel woordenschat verschijnen bij taal de verschillende onderdelen in 
‘stapeltjes’. Kies het gewenste onderdeel.   
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4.2 Selectie op maat maken 
Door in het onderdeel taal op de zoekknop te drukken, verschijnt het toetsenbord en kan de 
selectie naar wens aangepast worden: op niveau, op het aantal lettergrepen of klanken 
kunnen worden uitgesloten. 

4.3 Selectie opslaan 
Is je selectie naar tevredenheid dan kun je deze opslaan op de kindkaart door op het plusje 
te drukken. 

4.4 Zoek een specifiek taalonderdeel 
In het onderdeel Taal kun je ook snel zoeken naar een specifiek taalonderdeel. Druk op de 
zoekknop en typ in een rustig tempo het onderdeel dat je zoekt. De beschikbare 
taalonderdelen komen in beeld en je kunt meteen kiezen welke je wilt. 

5 Specifieke functies 
In dit hoofdstuk beschrijven we kort een aantal specifieke functies die voor de logopedische 
therapie heel handig zijn. 

5.1 Luisterwoorden of auditief bombardement (H&P) 
Kies voor een geschikte set luisterwoorden de doelklank en pas eventuele beperkingen toe. 
Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare woorden kun je bijvoorbeeld kiezen voor alleen 
1-lettergrepige woorden of zelfs alleen CV- en CVC-woorden. 

5.2  Drillen 
Wil je losse consonanten gaan drillen? Maak een 
drilblad met bijvoorbeeld 12 x de losse consonant. 
Dit doe je door de losse consonant te kiezen 
(donkerrode blokje) en vervolgens op de knop 
uitbreiden te drukken. Vervolgens kun je de 
consonant herhalen zo vaak als je wilt.  

5.3 Oefenen met verschillende losse 
consonanten 
Net als bij het drillen, kun je met de ‘uitbreiden’-knop ook een aantal losse consonanten 
gezamenlijk selecteren, bijvoorbeeld om eerst auditief te leren herkennen en vervolgens te 
leren produceren. Ook voor het samenstellen van dyspraxie-oefeningen is deze functie heel 
handig. Kies de eerste letter, kies de losse consonant (bijvoorbeeld g), druk op ‘uitbreiden’. 
Het toetsenbord past zich aan en je kunt de volgende losse consonanten kiezen.    

10 



 

5.4 Rijmwoorden 
Via rijmwoorden kunnen we werken aan het 
fonologisch bewustzijn, bijvoorbeeld als 
onderdeel van de therapie volgens Hodson en 
Paden. Overal in LOGO-Art Online kun je heel 
gemakkelijk rijmwoorden vinden. Kies een 
woord en klik op het woord zelf (op de letters 
dus). Dan verschijnen alle rijmwoorden op dat 
woord. Wil je weer terug naar het vorige 
scherm, druk dan op het pijltje terug 
(linksboven). 

5.5 Specifiek woord zoeken 
Zoek je een specifiek woord? Typ het woord letter voor letter in een rustig tempo in. Na elke 
letter zal de selectie op de achtergrond meteen vernieuwd worden. Zo kun je op zoek naar 
elk woord. Met de hartjes kun je zo je gekozen woorden verzamelen; heel handig als je 
bijvoorbeeld een woordweb wilt maken met woorden rondom een centraal woord. 

5.6 Hakken en plakken 
Wil je oefenen met hakken en plakken? Kies een klinker (bijvoorbeeld de a). Breidt de selectie 
uit met bijvoorbeeld de e en de o en kies vervolgens bij structuur voor CVC-woorden. Nu kun 
je nog letters die je er liever niet in hebt, uitsluiten (zoals de c en de ng) en dan heb je een 
eenvoudige oefening voor analyse en synthese klaargezet. 

5.7 Oefening voor fonologisch bewustzijn: verander de klank 
Een mooie oefening voor het fonologisch bewustzijn is ook het veranderen van één klank in 
een woord. Kies hiervoor een set minimale paren (bijvoorbeeld t-/k-). Zet het aantal 
afbeeldingen in beeld op één. Je ziet het eerste woord (top) en vraagt het kind één klank te 
veranderen (t wordt k). Welk woord hoor je nu? (kop) En dan kun je samen controleren. Houd 
er rekening mee dat de spelling niet altijd gelijk is (touw - kauw). Kies daarom bij voorkeur 
voor ‘zonder woord eronder’ of haal eerst de woorden met verschillende spelling eruit. 

5.8 Auditieve discriminatie 
Kies de eerste klank (bijvoorbeeld b-) en breid uit met een tweede klank (bijvoorbeeld 
p-woorden). Haal de woorden onder de afbeeldingen weg. Mix de afbeeldingen door op de 
mixknop te drukken en en laat het kind auditief discrimineren op stemhebbend - stemloos.  
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6 Spelvormen 
In LOGO-Art Online kun je vanuit elke selectie een spel opstarten. Er zijn vier spelvormen: 
Memory, Lotto, Wegveegspelletje en Verven. Je start een spelvorm door vanuit een gekozen 
selectie op de knop rechts in het rode vlak te drukken. De vier spelvormen komen 
tevoorschijn. In het spel dat je kiest worden willekeurig woorden gekozen uit de selectie die 
je klaar hebt gezet. Zo oefent het kind dus op een leuke manier precies die woorden die jij als 
therapeut hebt geselecteerd. 

 
Als je terug wilt naar het samenstellen van nieuwe oefeningen of naar de kindkaart druk je op 
het pijltje linksboven (1 stap terug). Je verlaat de spelomgeving. 

7 Huiswerk voor de app LOGO-Art Thuis 

Vanuit de kindkaart kun je huiswerk klaarzetten voor op de app LOGO-Art Thuis. Je kunt 
daarvoor kiezen uit alle selecties die je op de kindkaart hebt opgeslagen.  

7.1 Huiswerk klaarzetten 
Open de kindkaart (turqoise knop rechtsboven met beginletter van het kind) en druk op de 
knop ‘Selecteer voor thuis’. Er verschijnen grijze sterretjes vóór de selecties die op de 
kindkaart zijn opgeslagen. Nu kun je bij maximaal drie selecties de sterretjes aanvinken om te 
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selecteren voor thuis. Als je een sterretje weer uit wilt zetten, druk je nogmaals op het 
sterretje. Heb je de juiste selecties gekozen, druk dan op ‘Sla huiswerk op’. 
Op de kindkaart verschijnt een code. Deze code geef je aan ouders/het kind mee. 
De code blijft voor dat kind steeds dezelfde. 

7.2 LOGO-Art Thuis 
Ouders kunnen de gratis app LOGO-Art Thuis in de App Store of in 
de Google Play Store downloaden. LOGO-Art Thuis werkt op 
smartphones en tablets met iOS of Android besturingssysteem. 
Met de inlogcode die je als logopedist meegeeft, kan thuis ingelogd 
worden. 
 
 
Met LOGO-Art Thuis kunnen ouders met hun kinderen de drie 
klaargezette oefeningen thuis oefenen. De oefeningen blijven vier 
weken beschikbaar op LOGO-Art Thuis. Als je in een volgende 
sessie het huiswerk vernieuwt, blijven deze oefeningen weer vier 
weken beschikbaar. In de zomervakantie wordt deze periode 
verdubbeld naar acht weken. 
In LOGO-Art Thuis zijn drie spelvormen beschikbaar: Memory, Lotto 
en het Wegveegspelletje. Zo kunnen de oefeningen thuis ook op 
een speelse manier gedaan worden. 
 

 

….en we blijven doorontwikkelen… 

Heb je een vraag, een opmerking of een suggestie voor verbetering? We horen het graag! 

Neeke de Boer en Wenda Haasjes, LOGO-Art 

info@logo-art.com 
tel: +31 6 29311928 
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