HEUSDENPAS

Beste ouders, verzorgers van leerlingen van groep 6 t/m 8,
Op maandag 11 september om 16.30 uur en op maandag 19 maart om 15.30
uur start ik weer op school met een leuke typecursus voor kinderen van groep 6
t/m 8. De 1e groep van 11 september is vol.
Kleinschalig, persoonlijk, kleine groepen en korte lijntjes met de ouders
dat is waar Typ4fun voor staat! In 11 lessen leren de kinderen met 10 vingers
blind te typen. De lessen vinden direct na schooltijd plaatst. Ik zorg dat de
kinderen vooraf wat te eten en te drinken krijgen.
Op de dag van vandaag is het erg belangrijk om te kunnen blindtypen. De
kinderen doen tegenwoordig steeds meer met de computer. Een goede
werkhouding, betere concentratie, ideaal voor kinderen met dyslexie en het
huiswerk gaat vele malen sneller. Typ4fun staat net als de Olof Palme voor
respect en acceptatie naar elkaar. Tijdens de lessen doet iedereen zijn best
op zijn/haar eigen tempo. Een goede open communicatie naar de ouders en
leerlingen is daarbij belangrijk. Door deze punten samen te voegen en de handen
inéén te slaan kan iedere leerling zijn welverdiende diploma halen.

Het interactief en uitdagend online programma is opgezet in gamevorm.
Duidelijke uitleg, games, interactie, goede begeleiding via email en een hoog
percentage geslaagden zijn kenmerkend voor deze leuke kleinschalige
typecursus.
Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO.
Het CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Tevens
heeft Typ4fun een samenwerking met de gemeente Heusden. Iedere inwoner
met een Heusdenpas krijgt standaard maar liefst 50% korting op het
cursusgeld. Het cursusgeld is € 164,95(+ € 25,00 examengeld) is totaal
€ 189,95 inclusief examengarantie. In termijnen betalen is uiteraard mogelijk.
De lessen zijn 6 x wekelijks en 5 x per 2 weken. Meer info op www.typ4fun.nl
of mail naar info@typ4fun.nl of bel naar 06-50670612!

Graag tot ziens bij Typ4fun!

