TYPELESSEN OP DE MIDDAG
6 nov. 2018
Beste ouders
Dit jaar willen we, op de middag, weer typelessen organiseren.
Vorig jaar werkten we voor het eerst samen met Hanver, ook al is de methode duur (90 euro). Dit
is de kostprijs voor de externe, de school maakt hier geen winst op.
Het is een leuke methode die snel resultaat oplevert.
Hanver heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het geven van typelessen op een kindvriendelijke,
ludieke en vooral efficiënte manier.
Elk kind werkt op zijn of haar niveau en wordt dagelijks begeleid. Ook kinderen met dyslexie of
andere problematieken kunnen zo perfect blind leren typen.
Tussen de lessen door wordt verwacht dat de kinderen elke dag een 20-tal minuutjes
oefenen op hun website. Dat is echt nodig om tot een goed resultaat te komen. Het is
dus belangrijk dat je dit als ouder steunt.
Ze hebben ook online spelletjes klaar staan waardoor de kinderen al spelend leren. Zo worden ze
gestimuleerd in hun vaardigheden op een manier die kinderen leuk vinden.
De lessen gaan door op 4 dinsdagmiddagen van 12 u. tot 13 u.: Op 8, 15, 22 en 29 jan.
2019. Wie inschrijft, eet die dag dus best boterhammen en zal dat onmiddellijk kunnen doen als
het belt.
Wat ook heel waardevol is, is de opvolging na de lessenreeks: de leerlingen krijgen tot een jaar
na de reeks begeleiding via hun website en via mail.
Er moeten minstens 8 deelnemers zijn (en max. 15) om de reeks te organiseren. We geven eerst
de kans aan L6 én aan leerlingen uit L5 en L4 waarvan we het zelf belangrijk vinden dat ze leren
typen.
Bij teveel inschrijvingen organiseren we een tweede reeks.
Inschrijven kan je heel eenvoudig via Internet. Zo kan de administratie (vanuit Hanver) vlot
verlopen eens de lessen zijn gestart.
Hoe inschrijven?
1. Ga naar www.hanver.be en klik daarna op de knop "inschrijven"
2. Vul het formulier in
Bij de groepscode geef je de code "rJ6qGEm" in
Als er vragen of problemen zijn, kun je rechtstreeks Hanver contacteren via info@hanver.be of
0473823351
Kort voor de start van de lessen krijg je het rekeningnummer doorgestuurd waar je het bedrag
(voor aanvang van de eerste les) zal kunnen overschrijven.
Vriendelijke groet
Anne Dierickx, directeur
& team

