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Lessenreeks TypTien
Leer op een speelse manier vlot
blind typen in 10 lessen.
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Wat?
Vlot blind typen is een must voor
iedereen. Werken op de computer
kan bovendien een hulp zijn voor
kinderen
met
schrijfof
leermoeilijkheden.
Vanuit therapeutische hoek ontstond
hiervoor de methode ‘Typtien’.
Via speelse en kindvriendelijke
oefeningen leert deze methode
kinderen vlot blind typen.
Aan elke letter wordt een woord/
symbool gekoppeld en aan elke
vinger een kleur. De letters worden
aan elkaar gekoppeld in zinnetjes. Zo
kunnen de kinderen ze gemakkelijk
onthouden.
Ook
voor
kinderen
zonder
leerproblemen is deze aanpak leuk
en gevarieerd.

Voordelen:
 Kleine groepen (max. 6 kinderen)
 Individuele begeleiding door
ervaren kinesitherapeuten Lien
Vuylsteke en/of Liesbet Vanacker
 Het slaagpercentage bedraagt
92%.
 Tempo is in eerste instantie niet
belangrijk, dit komt later wel.
 Alle kinderen vanaf 9 jaar zijn
welkom

Praktijk Kinderkine Kortrijk biedt aan:
Tien lessen van telkens 1 uur.
Start op donderdag 25/02/2021 van 17 tot 18
uur.
Vervolg van de lessenreeks op 4/3, 11/3, 18/3,
25/3, 1/4, 22/4, 29/4, 6/5 en 20/5 telkens van
17 tot 18 uur. Er is dus geen les in de
Paasvakantie en met Hemelvaart.
Het is belangrijk dat de kinderen dagelijks
thuis een 10-tal minuten oefenen. Het
huiswerk wordt wekelijks meegegeven.

Prijs:
De kostprijs bedraagt 200 euro. Hierbij is
inbegrepen: 10 lessen van één uur, werkboek,
online oefeningen en opvolging via mail.

Coronamaatregelen:
Elke deelnemer draagt een mondmasker
(ongeacht de leeftijd).
Elke deelnemer brengt zijn eigen gerief mee:
stylo, kleurpotloden, een azerty-toetsenbord
(kan ook van de praktijk gebruikt worden) en
vanaf les 6 een laptop.
Handen worden voor en na de sessie
ontsmet.
In de praktijkruimte is voldoende plaats om
de deelnemers op veilige afstand van elkaar
te laten werken.
De wachtzaal blijft gesloten dus aan de
ouders vragen wij om buiten te wachten.
Probeer op voorhand thuis naar het toilet te
gaan.

Inschrijven:
Inschrijven kan via mail
(info@kinderkinekortrijk.be) of telefonisch
0495/22.10.77.
Aarzel niet om ons te contacteren bij
eventuele vragen.

