
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De vernieuwde klassikale cursus van de Typetuin. 
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn 
of haar eigen tempo. Binnen 13 weken 
haalt 98% van de cursisten een 
typediploma.  
 
De type-coach let tijdens de klassikale 
lessen op de houding en neemt de 
persoonlijke leerdoelen door.  

Tijdens het thuis online oefenen in de 
speelse en spannende omgeving van  

 

 

de Typetuin begeleidt de coach je 
kind  ook op afstand. 

Ieder kind leert in zijn of haar eigen 
tempo. Na 7 weken al klaar voor het 
examen? Dan kan je kind de cursus al 
afronden. Liever wat langer door 
oefenen voor een hoger resultaat? 
Ook dat kan!  

Ieder kind is regisseur van zijn of haar 
eigen leerproces! 
 
 

 
 
 
 
 

Cursus blindtypen op deze school? 
Meld je kind nu vrijblijvend aan! 

 

In samenwerking met de school van 
jouw kind(eren)  bieden wij bij 
voldoende interesse in maart 2020 
onze klassikale cursus van de Typetuin 
aan. Leren typen met tien vingers 
zonder naar het toetsenbord te kijken, 
hoe gaaf is dat? 

Kinderen die blind kunnen typen 
behalen bewezen betere resultaten op 
school. 

Waarom blind leren typen? 
Ze typen sneller en foutloos en kunnen 
zich hierdoor beter concentreren.  
 
Het beste en snelste resultaat wordt 
gehaald wanneer je kind onder 
begeleiding leert typen van een type-
coach. 
 
Meld daarom jouw kind hier vandaag 
nog vrijblijvend aan.  

 

 

Praktische info  
 

Voor wie?  
Alle leerlingen uit de groepen 6  
t/m 8. 
 
Startdatum 
1e week maart, na schooltijd 
 
Locatie 
Nader te bepalen ruimte in de  
school van jouw kind(eren)  
 
Nodig 
Thuis een computer/ laptop of  
tablet met los toetsenbord en  
een internetverbinding. Tijdens  
de klassikale les wordt er getypt 
op apparatuur van de Typetuin. 
 
Prijs 
Deze wordt voor 2020 nog 
vastgesteld.  
Meld je kind vrijblijvend aan. 
Zodra wij in overleg met de 
school de cursus hebben 
ingepland ontvang je van ons 
als eerste bericht om je kind 
definitief in te schrijven. 
Vroegboekers ontvangen ook 
een aantrekkelijke korting.  
 
Hoe meld ik mijn kind 
vrijblijvend aan?  
Laat hier jouw gegevens achter 
en we nemen direct contact 
met je op zodra de cursus in 
overleg met de school is 
ingepland.  
 
Meer info 
www.typetuin.nl/klassikaal 
info@typetuin.nl  
013-5220579  
(werkdagen tussen 9 en 17uur) 
 

De Typetuin – Bosscheweg 46 – 5056KC – Berkel-Enschot – www.typetuin.nl -  info@typetuin.nl – 013-5220579 

Typetuin en dyslexie? Lees er alles over op 
www.typetuin.nl/dyslexie 

 
 
 
 
 
 
Bekijk hier hoe de cursus werkt 
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