
 

 

 

 

 

Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten 
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op 
jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een 
goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar 
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele 
type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen 
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.   
 

Startdatum: dinsdag 2 oktober 2018 

Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur 

Leslocatie: OBS Meester Vos, Bongerd 2 4124 AK HAGESTEIN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

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

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ). 
 
Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018) 
 

Prijs cursus Directe schoolkorting Keuze-korting 

€175 €10 Optie 1: 
Een jaar lang gratis toegang 
tot Rekentuin, Taalzee en 
Words & Birds t.w.v. €40,-. 
Je betaalt €165. 

Optie 2: 
Of €15 extra korting, 
je betaalt dan €150. 

 Korting wordt direct 
berekend 

Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest 
voor optie 2. Meer info op 
https://www.typetuin.nl/vroegboekactie 

 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1) Meld uw zoon/ dochter aan via https://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. 
3) De cursus van uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het 
bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
5) Kiest  u voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.  
6) Rond de inschrijving verder af.  
 
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579. 
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