BLIND LEREN TYPEN MET 10 VINGERS
OP HET VAN HAESTRECHTCOLLEGE!

START DINSDAG 8 DECEMBER!
Doe je mee?

In samenwerking met Carmen van Tiepiesss Typecursussen organiseren we op het Van
Haestrechtcollege een cursus blind typen met 10 vingers. Een goede typevaardigheid wordt steeds
belangrijker. Zeker voor de toekomst van onze leerlingen die nu in de brugklas zitten.
De typecursus start op dinsdag 8 december as, direct na schooltijd, in ons computerlokaal. Voor onze
leerlingen is het erg fijn om een cursus te volgen in een voor hun vertrouwde omgeving, samen met
vrienden, vriendinnen of klasgenoten. Carmen ontvangt de leerlingen met iets te drinken en “wat
lekkers” zodat zij na een lange schooldag even kunnen ontspannen.
De cursus bestaat uit 11 lessen op dinsdagmiddag en tijdens de 12e bijeenkomst wordt het typeexamen afgenomen. De cursisten leren typen met behulp van het leuke online-programma GigaKids.
De leskosten bedragen 142,50 euro; dit is inclusief alle materialen, het examen en een
diploma/certificaat.
Blind leren typen is een vaardigheid waar je vrijwel dagelijks plezier van hebt. Het levert een enorme
tijdwinst op en het typen kost veel minder energie wanneer je dit met 10 vingers blind kunt. Door het
aanleren van een juiste typehouding en vingerzetting voorkom je gewrichtsklachten in de toekomst.
Een les duurt 45 minuten. Carmen van Tiepiesss geeft al vele jaren typeles, ook op het Van
Haestrechtcollege. Dankzij haar deskundige begeleiding (ook voor kinderen met dyslexie, ADHD,
ADD, autisme, etc). Zij weet onze studenten op een positieve wijze te motiveren en stimuleren.
Ouders worden regelmatig per e-mail op de hoogte gehouden van de vorderingen gedurende de
cursus.
DOE JE MEE? SCHRIJF JE DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK IN WANT DEZE CURSUS IS GELIEFD!
Wens je meer informatie neem dan een kijkje op www.tiepiesss.nl. Om een indruk te krijgen van
Carmen en haar typecursussen kun je haar pagina’s met de naam Tiepiesss bekijken op zowel
Facebook (beoordelingen) als Instagram. Heb je nog vragen dan mag je haar altijd bellen, e-mailen of
WhatsAppen (info@tiepiesss.nl/ 06-50498986). Wil je je zoon of dochter opgeven voor deze cursus
bij ons op school, dan kun je een inschrijfformulier invullen op de website van Tiepiesss
(www.tiepiesss.nl) , deze staat klaar op de pagina “inschrijfformulier”.

