
  

 ONTDEKTALENT         
In samenwerking met Succes Society / Typetuin bieden wij voor  

                              groep 6, 7 & 8 binnen OntdekTalent een mooie uitdaging:  
 

In het onderwijs leert je kind een handschrift te ontwikkelen. Ondertussen neemt 

het aantal typetaken in het onderwijs en eigenlijk de hele maatschappij alleen maar 

toe?  

Kinderen die jong leren met tien vingers blind te typen:  

Houden meer tijd over voor andere zaken, hebben minder kans op lichamelijke klachten 

als gevolg van een verkeerde houding achter de computer, kunnen zich beter focussen op 

het te maken werk en zijn sneller dan kinderen die zich het typen zelf op een verkeerde 

manier aanleren.  

 

Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.  

Hoe leren kinderen het beste typen?  

Voor verreweg de meeste kinderen zijn de onderstaande ingrediënten de factor tot succes:  

- echte persoonlijke begeleiding van een professionele docent  

- online speels programma dat zich aanpast aan het niveau van het kind om thuis te oefenen  

- kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten 

- inclusief diploma of deelnemerscertificaat  (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )  

- inclusief lesmateriaal tijdens de lessen  

- uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie, aangepaste normering. 

- Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!  
- Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

- De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 

WAAR    : In het Atlas lokaal 
 

WANNEER : maandagmiddag vanaf 8 maart 202, verdere data volgen.                      

 

VOOR WIE : kinderen uit groep 6, 7 & 8  

 

TIJD           : 15:30 – 16:30 uur  

KOSTEN : Inschrijven voor 01-01-2021 € 160,00  

                              Inschrijving na 01-01-2021 €185,00   

OPGEVEN : Meld je zoon/dochter aan via www.typetuin.nl 

  
• Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” 

Heerhugowaard in.  Klik in het kaartje op de juiste locatie. Rechts verschijnt de cursus waarna je de rest van 

de inschrijving kunt doorlopen.  Heb je vragen over de cursus? Neem gerust contact op met info@typetuin.nl 
of 013-5220579. 

http://www.typetuin.nl/
mailto:info@typetuin.nl

