
   

 

Gigakids-typecursus met tien vingers blind leren typen. 
 

In het schooljaar 2019-20 kan er - bij voldoende aanmeldingen - na 

schooltijd een Gigakids-typecursus op school worden gevolgd.   

 

De cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 en bestaat uit 

12 begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier. Ook online 

worden de resultaten gevolgd. Via een inlogcode voor computer of laptop 

moet thuis iedere dag nog ongeveer een kwartier worden geoefend. 

 

Het gezamenlijk volgen van de lessen en de afwisseling met typespellen en 

andere leuke activiteiten maakt dat de kinderen meer gemotiveerd zijn om 

te oefenen, dan wanneer ze alleen een online-cursus volgen. Ook wordt 

tijdens de lessen op houding en juiste vingerzetting gelet, iets wat bij een 

online-cursus niet het geval is. 

 

Kinderen die met tien vingers blind kunnen typen, kunnen hun 

werkstukken sneller maken en hebben een enorme voorsprong op kinderen 

die op het voortgezet onderwijs nog hun typediploma moeten halen. Voor 

kinderen met dyslexie is het ook heel belangrijk om te leren typen. Meer 

informatie hierover op de website www.typicalme.eu of die van Gigakids 

www.gigakids.nl. 

 

De cursusprijs voor schooljaar 2019-2020 bedraagt € 169,- inclusief 

examengeld. 

 

Opgave graag z.s.m. via een e-mail aan: marja.typicalme@gmail.com onder 

vermelding van de naam van uw kind en naam van de school. 

Na aanmelding ontvangt u het inschrijfformulier dat u ingevuld en 

ondertekend per e-mail kunt retourneren, waarna de inschrijving compleet 

http://www.typicalme.eu/


is. Op dit formulier kunt u o.m. de dag(en) en/of het tijdstip invullen, 

waarop de cursus echt niet kan worden gevolgd. 

 

Indien er geen mogelijkheden zijn om direct in het nieuwe schooljaar op de 

school van uw kind te starten, dan kan dat wellicht bij een latere cursus in 

het desbetreffende schooljaar. Eventueel kan er in overleg worden 

aangesloten bij een cursus op een school in de omgeving. 

N.B: soms is de cursus niet aansluitend aan schooltijd maar een uur later, 

omdat ik eerst naar een andere school ben, óf omdat er veel aanmeldingen 

zijn, waardoor er twee cursusgroepen worden gemaakt (in principe 

indeling op volgorde aanmelding). Ook op woensdagmiddag zijn er lessen. 

 

Voor meer informatie en de algemene voorwaarden kunt u terecht op 

www.typicalme.eu. 

 

 

Marja van der Helm 

 

Telnr. 06-19021839   

KvKnr. 56355025 

 

http://www.typicalme.eu/

