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OP EEN LEUKE EN SPEELSE 

MANIER BLIND LEREN 
TYPEN

Zou je graag blind leren typen?

Lukt dit niet via de klassieke 
methode?

Ligt het tempo te hoog?

Of wil je ondanks moeilijkheden 
toch foutloos leren typen?

Dit kan met Typ10!

Typ10 is een aangepast typprogramma 
waarbij meerdere leerkanalen (visueel, 
auditief, tactiel, voorstellingsvermogen, 
geheugen, ...) tegelijkertijd worden 
ingeschakeld om zo tot het automatiseren van 
het typen te komen. Aan de hand van kleuren, 
afbeeldingen, spelletjes en versjes leer je op 
een speelse manier typen, zonder tijdsdruk. 

Typ10 is een specifiek typprogramma 
ontwikkeld voor kinderen met eventuele 
automatisatieproblemen, fijnmotorische 
moeilijkheden, leermoeilijkheden, dyspraxie 
en/of ADHD of ASS.

De cursus richt zich tot alle kinderen vanaf 9 
jaar.

TYP10: WAT IS DAT?           WANNEER?

TYP10-ONLINE? KOSTEN?

Typ10-online is een aanvullende module van 
Typ10 waar het accent ligt op de correctheid 
en het tempo van het blind typen. 

De verschillende opties in het programma 
ondersteunen tevens het leerproces. Typ10-
online is onderverdeeld in verschillende 
niveaus, toepasbaar voor élk kind. De online-
module is 1 jaar geldig en heeft de 
mogelijkheid om steeds verlengd te worden. 

Typ10-online biedt meerdere voordelen, 
zowel voor het kind als voor de lesgever en 
sluit perfect aan op de Typ10-cursus. 

Elke zomervakantie wordt een cursus op maat 
ingepland. De cursus wordt steeds verdeeld in 
twee groepen: 

Typ10-cursus: € 195,--
Typ10-cursus + Typ10-online (€ 30): € 225,--

- De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur
- Er wordt gewerkt in kleine groepjes (max. 5
  personen)
- Prijs is inclusief werkschrift, individueel
  oefenmateriaal en huiswerkbegeleiding

Meer info: www.typ10.be of www.typ10-online.com

WEES ER SNEL BIJ, DE PLAATSEN ZIJN 
BEPERKT!

GROEP 1 GROEP 2
14u00 - 15u0010u00 - 11u00

1) dinsdag  30/07/2019
2) donderdag  01/08/2019
3) dinsdag  06/08/2019
4) donderdag  08/08/2019
5) dinsdag  13/08/2019
6) donderdag  15/08/2019
7) dinsdag  20/08/2019
8) donderdag  22/08/2019
9) dinsdag  27/08/2019
10) donderdag  29/08/2019
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PRAKTISCHE INFO INSCHRIJVEN?

 Materiaal: eigen laptop (AZERTY-
toetsenbord)

 Adres: Centrum kLIM, Walburgstraat 12 
te Sint-Niklaas

 Meer info: www.typ10.be of 
www.typ10-online.com

Neem contact op met Lobke Tavernier om uw 

plaatsje te reserveren. Wil je graag typlessen 

gedurende het schooljaar of gedurende andere 

dagen/vakanties? Dit kan door een mailtje te 

sturen naar lobke.tavernier@centrumklim.be.

BEREIKBAARHEID

Auto
Mogelijkheid tot (kort) parkeren

Openbaar vervoer
Op wandelafstand (1,1 km - 15 min)

van het NMBS-station van Sint-Niklaas
Op wandelafstand (450 m - 6 min)

van de bushalte 'Grote Markt'

Adres van de workshop:
Centrum kLIM
Walburgstraat 12
9100 Sint-Niklaas

Raadpleeg 

www.centrumklim.be

voor bijkomende 

informatie




