
 

 

 

 

 

 
HERINNERING: Schrijf in voor 1 augustus voor die extra korting! 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Op deze school wordt na de zomervakantie de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 

Wanneer is de typecursus? 

Startdatum: maandag 30 september 2019 

Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 

Leslocatie: RKBS St. Jozef (alleen leerlingen van deze school), Groentelaan 29 2292 AD WATERINGEN 

 

Waarom zou ik mijn kind(eren) nu al inschrijven? 
Wanneer je jouw kind(eren) voor 1 augustus inschrijft krijg je een leuke korting. Weet je de nieuwe 
planning nog niet van bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 2 
weken voor de start kosteloos annuleren. Let op, vol = vol! 
 
Prijs cursus Korting tot 1 augustus Je betaalt tot 1 augustus 

€175,- €15,- €160,- 

 
Kenmerken de Typetuin 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 
Inschrijven is een fluitje van een cent 

1) Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het 
bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” (de korting wordt automatisch verrekend). 
5) Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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