Betreft: Klassikale typecursus “De Typetuin” gaat weer van start!
Inschrijven voor 1 januari 2017= €20,- korting!
VOL=VOL!
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
Leren typen is tegenwoordig net zo belangrijk voor uw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met
tien vingers typen gaat niet vanzelf. Dat leert uw kind het beste via een bewezen methode, zoals De
Typetuin.
De voordelen van jong en goed leren typen
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen zijn in het voordeel. Zo typen ze uiteindelijk sneller dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen en er is minder kans op lichamelijke klachten door een
verkeerde houding. Snel en foutloos typen levert bovendien tijdwinst op. Hierdoor hebben kinderen meer
aandacht voor hun werk, iets wat de kwaliteit ten goede komt!
Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.
Ingrediënten om kinderen het snelst te leren typen
In een groepje onder of na schooltijd, onder begeleiding van een professionele docent en in een speelse
kindvriendelijke leeromgeving boekt ieder kind het snelste type-succes!
De Typetuin combineerde deze ingrediënten tot de bewezen succesvolle klassikale methode!
Startdatum: donderdag 16 maart 2017 lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: CBS Het Kompas, Schoolstraat 19 3251 AX STELLENDAM









8 lessen van een uur verspreid over 13 schoolweken
minimaal 5 dagen in de week twee keer een kwartiertje thuis online oefenen in De Typetuin
in de schoolvakanties is er geen les en hoeft er niet online geoefend te worden (maar dat mag wel!)
de definitieve planning ontvangt u vlak voor de start
inclusief diploma of deelnemerscertificaat
inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen
uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie
diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )

Schrijf in voor 1 januari 2017 en ontvang €20,- korting op het cursusgeld
Snelle beslissers zijn voordeliger uit! Schrijf in voor 1 januari 2017 en betaal slechts €125,00 in plaats van
€145,00! Wees er bovendien snel bij want vol=vol!
Inschrijven:
1) Meld uw zoon/ dochter aan via 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. (zie kader
hierboven)
3) De cursus van uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje
aan van de cursuslocatie van uw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00uur.
Met vriendelijke groeten,
Team van De Typetuin

