P
Beste ouders, L
A
Volgend schooljaar
N starten we met een cursus typen voor de geïnteresseerden van het
5de en 6de leerjaar. Juf Melissa Van Eycken zal deze cursus geven op onze school.
E
Hierbij kort nogE
wat bijkomende info :
T doelstelling : blind kunnen typen met tien vingers in tien lessen.
- Algemene
- Deze methode die vinger per vinger en verticaal aangeleerd wordt, zit gegoten in een
N
structuur van didactische spelletjes en vier stappen. Deze aanpak is uniek en heeft
een reeds
I 15 jaar beproefde succeservaring op het leerproces bij kinderen.
- Tussen elk les moeten de kinderen drie keer oefenen en twee oefeningen maken in
E
een werkboek.
U
De eerste vijf lessen worden er geoefend op een klavier. Vanaf les zes werken de kinderen
S De leerlingen krijgen een online profiel, waarmee ze thuis kunnen
op een eigen laptop.
oefenen. Zij mogen hun eigen laptop meebrengen naar de les, indien nodig kunnen ze een
laptop van de school gebruiken.
Voor de cursus betaalt u 85,- euro per kind. Dit moet cash betaald worden en inschrijven kan
vanaf dinsdag 25 juni ’s morgens vanaf 08.30 uur in het bureel van meester Wim.
De lessen gaan door op woensdagnamiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur.
OPGELET : Er kunnen slechts 10 kinderen deelnemen per lessenreeks !
Hier de data van de lessen : 4-11-18-25 september, 2-9-23 oktober, 6-13-20 november
Hopelijk is er voldoende interesse om de cursus te kunnen inrichten !

Met vriendelijke groeten,

Meester Wim en juf Melissa

Ondergetekende ……………………………………………..
ouders van ……………………………………. (naam kind) van ……….... (klas)
schrijven ons kind in voor de cursus typen.
Ons kind :
0

brengt een eigen laptop mee

0

zal een laptop van de school gebruiken.

Ons kind
0
mag na de typles op eigen beweging naar huis gaan
0
wordt na de les afgehaald

Het inschrijvingsgeld (85 euro) zal cash betaald worden vanaf woensdag 26 juni om 08.30
uur in het bureel van meester Wim (afgeven aan Marijke of aan meester Wim). Breng ook
deze inschrijving ingevuld en ondertekend mee.

Handtekening ouder(s)

