Wil jij ook graag leren typen?
We starten weer in september.
In de nieuwsbrief kunnen je
ouders alle informatie vinden.
www.ravizza.info
ravizza@kpnmail.nl
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Beste ouder, verzorger,
In september start weer de nieuwe typecursus. In deze cursus leert uw kind
typen met een blind tienvingersysteem. Voor een efficiënt computergebruik is
het
goed om bij
de 2017
basis te beginnen, het beheersen van het toetsenbord. Het is
Haaksbergen,
april
bewezen dat kinderen die blind en met tien vingers typen, beter zijn in het
beantwoorden van vragen op de pc. Tevens is het aanleren van een goede
typehouding goed voor het voorkomen van lichamelijke klachten. Naast het
typen bestaat de cursus uit een gedeelte tekstverwerken.
Maakt uw kind onvoldoende vorderingen, dan nemen wij contact met u op om
gezamenlijk te zoeken naar de juiste begeleiding. Heeft uw kind extra
ondersteuning nodig door bv. dyslexie, autisme, dan hebben wij hier ruime
ervaring mee. De cursus kan gevolgd worden vanaf groep 7 maar het blijkt in de
praktijk, dat in groep 8 makkelijker en beter resultaat wordt geboekt.
De typecursus bestaat uit 22 lessen van 1¼ uur. De kosten bedragen € 225,-(inclusief gebruik van materialen). U moet thuis voor het huiswerk beschikken
over een computer met printer (of een laptop met aangesloten toetsenbord).
De lessen worden gegeven op Het Assink (Van Brakelstraat) in Haaksbergen op
maandag, woensdag en donderdag van 16.00 uur tot 17.15 uur en van 17.15
uur tot 18.30 uur.
De cursus wordt afgesloten met een examen afgenomen door de VSLM. Deze
bestaat uit twee gedeelten, de typevaardigheid en tekstverwerken. De
examenkosten bedragen € 30,--.
Voor aanmelding kunt u onderstaand formulier invullen en terugmailen naar
ravizza@kpnmail.nl of via de post zenden naar bovenstaand adres. Heeft u nog
vragen dan kunt u ons bereiken op tel.: 053-5726614. De cursus start in de
derde schoolweek na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,

Mevr. C. Pardoen-te Lintelo

Ondergetekende meldt hierbij hun zoon/dochter aan voor de
cursus computertypen.
Roepnaam:

Achternaam:

Voornamen:

School:

Straat:

Volgend schooljaar

Groep:

Telefoonnr.:

Postcode en plaatsnaam:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Graag meerdere lestijden aankruisen.
1e keus
0
0
0
0
0
0

2e keus
0
0
0
0
0
0

Datum:
(opgave is bindend)

maandag 16.00 – 17.15 uur
maandag 17.15 – 18.30 uur
woensdag 16.00 – 17.15 uur
woensdag 17.15 – 18.30 uur
donderdag 16.00 – 17.15 uur
donderdag 17.15 – 18.30 uur
Handtekening:

