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De leukste en meest efficiënte

Typecursus
voor leerlingen vanaf 11 jaar!
Waarom een typecursus
Het gebruik van de computer op de basis- en middelbare school en in de hele maatschappij neemt
meer en meer toe. Kinderen die reeds op jonge leeftijd een typecursus volgen, zijn beter voorbereid
op het vele computergebruik in de toekomst.
Daarnaast hoeven kinderen die automatisch de toetsen kunnen vinden geen aandacht meer te geven
aan het typen. Zij kunnen alle aandacht besteden aan de inhoud van de opdracht. Uit een onderzoek
van H. van der Meijden verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen is gebleken dat
kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, door deze vaardigheid beter voorbereid
zijn op de middelbare school. Tijdens de training wordt er ook aandacht besteed aan de houding
tijdens het typen. Dit vermindert de kans op RSI-problemen. *Artikel Dr. H. van der Meijden

Blind leren typen
Tijdens een 4 uur durende training leren de leerlingen van een ervaren trainer alle
letters en tekens op het toetsenbord. Deze training maakt gebruik van een uniek
onderricht systeem, waarbij visualisatie- en associatietechnieken centraal staan.
Gegeven de korte duur van de training zal niemand afhaken. De training is
spelenderwijs, interactief en leuk om te volgen op de vertrouwde omgeving, uw school.

Verhogen typesnelheid
Na de training kunnen zij blind typen met tien vingers. Voor het echt verwerven van de vaardigheid
en verhogen van de typesnelheid wordt er gedurende twee weken dagelijks per e-mail een oefening
verzonden. Deze oefening duurt maximaal 15 minuten per dag. Na de oefenperiode ontvangen de
leerlingen nog regelmatig e-mails om te oefenen en hun vorderingen te meten. Na 6 weken
ontvangen ze de laatste evaluatietest. Ook bestaat de mogelijkheid om nog extra oefeningen per email te ontvangen. Door het (dagelijks) oefenen, zoals de oefeningen van deze training en het typen
van een werkstuk, zal de typesnelheid omhoog gaan.
Als leerkracht is alles binnen ons systeem te monitoren. Zo houdt u zicht op de resultaten.

Begeleiding
Binnen de training is er veel oefenstof beschikbaar en zijn er een aantal testmomenten, waarbij de progressie wordt gemeten.
Na elke oefening en elke test zijn de resultaten direct bekend en wordt er een e-mail verzonden met het resultaat.

Klik op het plaatje voor een animatie!

De methode om snel, efficiënt
en met plezier te typen!
Rol van de ouders
Wij adviseren de ouders om hun kinderen te motiveren iedere dag bewust te oefenen. Door regelmatig
te oefenen wordt het beste en snelste resultaat behaald. U kunt als leerkracht ook een steentje bijdragen.

Voor welke leeftijd is SmartTyping
De training SmartTyping is voor kinderen vanaf 11 jaar die het alfabet goed beheersen en nog niet
blind met 10 vingers typen.

SmartTyping, de leukste en meest efficiënte typecursus voor uw leerlingen
Er zijn veel voordelen aan het al op jonge leeftijd blind leren typen met de training SmartTyping:
• Na het volgen van de training kan de leerling zich volledig concentreren op
wat hij wil typen i.p.v. na te denken over het typen zelf.
• Het aanleren van een ontspannen werkhouding kan RSI voorkomen.
• Voor het typen wordt gebruik gemaakt van de fijne motoriek en daar wordt bij
deze training dus ook aan gewerkt!
• De training is leuk en speels van opzet en duurt slechts 4½ uur.
• Er zijn 3 testmomenten, waarbij de progressie wordt gemeten.
• Via e-mail worden de resultaten van de oefeningen en tests verzonden.
• Het oefensysteem is online.
• Er is extra oefenmateriaal beschikbaar.

Investering door ons
Global Edutainment vindt de ontwikkeling van kinderen belangrijk en is zich bewust dat kinderen op jonge leeftijd het
gemakkelijkst leren. Om dit te stimuleren bieden wij de training SmartTyping aan tegen alleszins gunstig tarief. Wij
verzorgen SmartTyping ook graag binnen uw onderwijsinstelling. Het nut voor leerlingen op basisscholen en scholen in het
voorgezet onderwijs in Nederland is groot.
U kunt als leerkracht met een licentie SmartTyping op uw school geven.
Nog geen SmartTyping op uw school? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Een investering in het eigen vermogen van uw kinderen!

Global Edutainment
Wilsonweg 2 ■ 2182 LR Hillegom
Tel. 0252 - 518 537 ■ Fax 0252 - 529 739
Email: info@globaledutainment.nl

www.smarttyping.nl

