
WIL JIJ BLIND
LEREN TYPEN? 
Meld je snel aan voor Typ10 als jij in groep 6 of hoger zit!
Leer typen op een speelse manier, middels spelletjes, oefeningen, 1x
per 2 weken een uur les en vervolgens thuis iedere week 2x een
kwartier online oefenen met opdrachten en spelletjes! 

Dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur Heilig Hartplein 33, 5462 EB Veghel
DATA bijeenkomsten: 29-09 / 13-10 / 27-10 / 10-11 / 24-11 / 08-12 / 05-
01 / 19-01 / 02-02 / 09-02
Kosten: 10 bijeenkomsten in kleine groep en een jaarlicentie voor het
online oefenprogramma voor €210,-

W E  G A A N  W E E R  S T A R T E N  M E T  T Y P 1 0 !

INTERESSE OF VRAGEN?
NEEM CONTACT OP DOOR TE MAILEN
NAAR: 
INFO@ERGOTHERAPIEDEOPLOSSING.NL 



WAARIN ONDERSCHEIDT
TYP10 ZICH VAN KLASSIEKE
METHODES?
Focussen op de cognitieve vaardigheden!

In 10 lessen worden de basisvaardigheden van blindtypen aangeleerd. Dit
doen we in kleine groepjes met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder
tijdsdruk. Deze methode is hierdoor ook geschikt voor kinderen met leer- en
ontwikkelingsproblemen.
Door het focussen op cognitieve vaardigheden in plaats van repetitieve
handelingen en lettercombinaties, worden met Typ10 zowel concentratie als
motivatie bij kinderen verhoogd en vastgehouden. 
Obstakels in het leerproces (zoals faalangst) worden verminderd door het
wegnemen van tijdsdruk en de opbouw van de niveaus. We leggen namelijk de
nadruk op wat kinderen wel al kunnen en werken van daaruit verder op een
positieve, motiverende en uitdagende manier.
Typ10 zorgt ervoor dat kinderen zich de basis van het blind typen op korte
termijn eigen maken. Daarna kunnen de kinderen zich positief verder
ontwikkelen op vlak van het automatiseren en de snelheid door het online
oefenen. Het systeem van wisselbekers en diamanten daagt hen hierbij uit.

Neem vrijblijvend contact op met info@ergotherapiedeoplossing.nl voor

meer informatie over Typ10 binnen onze praktijk of om je aan te melden.


