TYPECURSUS
GROEP 5 T/M 8
Kinderen zijn steeds meer en steeds vaker online, de digitalisering neemt toe. Het is zodoende voor kinderen steeds
belangrijker om goed te leren typen. Daarbij zijn we ook op school begonnen met digitaal (ver)werken. Om zo
adequaat en efficiënt mogelijk te anticiperen op deze maatschappelijke en interne ontwikkelingen, bieden we u graag
de mogelijkheid een voordelige en gedegen typecursus te bestellen voor uw kind(eren). Zodoende leren kinderen de
juiste typehouding, kunnen ze efficiënter werken op school en zijn ze voorbereid op de middelbare school en
(digitale) maatschappij.

Leren typen met Pica
De online aangeboden cursus leert kinderen in twaalf weken (uitgaande van een kwartier
oefenen per dag) blind typen. De kinderen gaan in het programma ‘op wereldreis’. De
typeopdrachten worden gecombineerd met weetjes, foto’s, filmpjes en quizzen. Zo blijft
de online typecursus tot het einde leuk. Klik op het plaatje hiernaast voor meer
informatie over de cursus. Er is keuze uit drie programma’s: voor groep 5/6, voor groep
7/8 en een programma speciaal voor leerlingen met een dyslexie- indicatie.

Online coaching en begeleiding
Samen met hun eigen typecoach leren de kinderen snel en foutloos typen. Deze persoon
begeleidt de kinderen op afstand, moedigt ze aan en brengt interactie in de cursus. Op deze
manier is de begeleiding bij de cursus gewaarborgd. Het enige dat u hoeft te doen is te
arrangeren en stimuleren dat uw kind dagelijks een kwartier gaat typen. Klik op de
afbeelding hiernaast voor een gratis proefles.

In twaalf weken leren typen
Bestelling van de cursus gaat via school, kinderen kunnen er vervolgens thuis mee aan de
slag. De licenties - die medio september worden verstrekt - zijn een jaar geldig. Mocht u
dus later dan september willen starten met de cursus, is dat geen probleem. De cursus
kan uiteraard ook vertraagd of versneld worden doorlopen, in een tempo dat past bij uw
kind(eren). Na afronding van de cursus is er een officieel diploma te downloaden en te
printen.

Kosten en inschrijven
Voor de cursus vragen we een vergoeding van €20,00. Voor elke extra leerling uit een gezin komt hier €10,00 bij.
Facturering vindt medio september plaats via de schooladministratie. Opgeven kan door het invullen van DIT formulier.
De inschrijftermijn loopt tot D.V. 26 september. De accounts zullen enkele weken nadien worden geactiveerd. Bij minder
dat tien opgaven houdt de school zich het recht voor het cursusaanbod te annuleren.

