
 

 

 

 

 

Eindelijk weer iets om naar uit te kijken!  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het zijn gekke tijden. Gelukkig komen er weer steeds meer dingen om naar uit te kijken. 
Bijvoorbeeld de compleet vernieuwde groepstypecursus van de Typetuin welke bij voldoende 
aanmeldingen op RKBS De Marinx van start gaat.  
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Schrijf snel in, want vol=vol! 
 
Startdatum: woensdag 10 maart 2021 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: RKBS De Marinx, Zwarteweg 13 b 1735 GK 'T VELD 
 

• De Typetuin is volledig vernieuwd. Lees er alles over op de 2e pagina en/of neem eens een kijkje 
in de demo (https://mijn.typetuin.nl/#/typetuin-proberen).  

• Een jaar lang toegang tot de online leeromgeving.  

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

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

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

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Typetuin en de Corona maatregelen 
Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  
 
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  
1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 22 februari 2021.  
2. Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM, gedurende de cursus, worden aangescherpt, zullen wij de 
opzet van de cursus dusdanig aanpassen zonder de kwaliteit van de cursus aan te tasten. Denk aan 
kleinere groepen, online lesgeven middels diensten als Microsoft Teams, een langere begeleiding van 
cursisten daar waar nodig. Wij hebben hier inmiddels ook (noodgedwongen) ervaring mee opgedaan.  
 
Hoe eerder je inschrijft, hoe voordeliger!  
Inschrijven t/m 15 februari 2021:    €160,-  
Inschrijven vanaf 16 februari 2021:  €185,-   
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

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.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

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