Zo maak je een miniboekje op Picozone.nl.
Op http://www.picozone.nl/ is het mogelijk om op eenvoudige wijze kleine
miniboekjes te maken.
De boekjes, Picozines genaamd, zijn kleine tijdschriftjes met een omvang van 16
bladzijden en een formaat van 10,5 bij 15 cm.
Picozines kunnen worden geprint, maar kunnen ook online worden gezet en met
een bladerfunctie worden doorgebladerd; zelfs het mailen van Picozines naar
anderen is mogelijk
Van de printversie een boekje maken is uiterst eenvoudig: er moet uiteraard worden
geknipt en gevouwen, maar problemen met de nummering van bladzijden wordt door
Picozone uiterst handig opgevangen.
Om Picozines te kunnen maken moet eerst een account worden aangemaakt.
Dat gaat als volgt:
1. Surf naar: http://www.picozone.nl

2. Klik linksboven op "Maak je eigen Pico".
3. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Go”.
gebruikersnaam:
Mariaschoolbl
Wachtwoord:
welkom12
4. Klik aan de linkerkant op “[Maak een nieuwe Picozine]”.
5. Bedenk een titel voor je Picozine en voer die in op de rood/oranje
rechterbladzijde.
6. Noteer daar ook waar je Picozine over gaat en klik op “Ik wil beginnen”
Je ziet dan het volgende scherm:

Kies een achtergrondkleur:
7. Klik op het gele tabblad “Achtergrondkleur”.
8. Kies in de kleurenbalk een kleur voor bladzijde 16 en 1.
9. Doe ditzelfde voor de bladzijden 2 t/m 15
NB. Wil je naar een volgende bladzijde ga dan met je muiswijzer naar de
rechteronderhoek van de bladzijde. Daar verschijnt een zogenaamd ezelsoor (=
opgerolde hoek van bladzijde). Klik daarop. Terugbladeren doe je door met je
muiswijzer naar de linkeronderhoek van de bladzijde te gaan en daar op het
ezelsoor te klikken.
Tekst invoeren:
10. Ga terug naar bladzijde 1.
11. Klik op het gele tabblad “Voeg een tekst toe”.
12. Voer onder bladzijde nr. 1 een koptekst in, daarna de tekst die op de bladzijde
moet komen en kies in de kleurenbalk een kleur voor de tekst.
13. Klik onder de kleurenbalk op de knop “Plaats je tekst”.
NB. Wil je dat de tekst op een bepaalde plaats op de bladzijde komt maak dan
gebruik van spaties en lege regels.
Een plaatje plaatsen:
14. Klik op het gele tabblad “Plaatje uploaden”.
15. Klik op de knop bladeren en zoek op je PC het plaatje dat je wilt gebruiken.
16. Klik op de knop “Openen” en klik daarna op de knop “Verstuur nu je plaatjes”.
NB. Wil je dat je plaatje over 2 bladzijden wordt verspreid, gebruik dan het
tabblad “Dubbele pagina”.

Je zelfgemaakte Picozine printen en in elkaar zetten:
17. Wil je je Picozine printen, klik dan onderaan de bladzijde op de knop “Download
deze Picozine als PDF”.
18. Klik in Adobe Reader linksboven op “Bestand” en vervolgens op “Afdrukken”.
NB. Het is handig om eerst pagina 1 te printen en daarna op de achterkant van
de print pagina 2. Je hoeft je Picozine dan niet te plakken maar alleen nog maar
te knippen en te vouwen.
19. Knip je Picozine in de lengte doormidden .

------------------------------------------------------------------------------

20. Knip nu de beide stroken in de breedte doormidden.

21. Vouw de 4 stukjes doormidden, leg de bladzijden in de goede volgorde, doe twee
nietjes op de vouwlijnen en je boekje is klaar.

