Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op
Basisschool Sint Jan Baptist de groepstypecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller
en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren
typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat
kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een
mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een
groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je
het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook
voor ieder kind anders.
Startdatum: woensdag 10 maart 2021
Lestijd: 14:00 tot 15:00 uur
Leslocatie: Basisschool Sint Jan Baptist (Veldvest), Oude Kerkstraat 27 5507 LA VELDHOVEN
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Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest
van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Prijsafspraak scholen Veldvest
Met de scholen van Veldvest hebben wij een vaste prijsafspraak van € 145,- (normaal € 185,-)
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

