Filosofie
Als kinderkinesitherapeute en
logopediste volgden we
beiden deze trainingscursus
vanuit ons eigen
interessedomein.
Wij zijn ervan overtuigd dat
we door een intensieve
samenwerking van beide
disciplines, nog mooiere
resultaten kunnen bereiken.
Vandaar dit initiatief.
Alvast bedankt voor uw
interesse en hopende op een
goede samenwerking
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Delphine & Nele

Typcursus
voor kinderen met leer- en/of motorische problemen.

Typ10 = Blind leren typen op
leuke en speelse manier!

Wat is typ10?
Typ10 is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leer- en/of
motorische problemen (bv: schrijfproblemen, dyslexie,
spellingsproblemen,DCD …)
Desondanks kunnen ook andere kinderen via deze cursus
in een mum van tijd blind en foutloos leren typen volgens
deze methode. De cursus is toegankelijk vanaf een leeftijd
van 9 jaar zonder leeftijdsgrens.

Methode:
De focus van typ10 ligt vooral op het correct
automatiseren en memoriseren van de letters en niet
zozeer op de snelheid van uitvoering. Dit laatste verbetert
zichzelf automatisch door het blijven gebruiken van de
correcte methode na verloop der tijd.

Waar?
De groepslessen gaan door op een van volgende locaties:
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Hierbij wordt er gewerkt met verschillende
leerkanalen zoals:
•
•
•

Kleuren
Afbeeldingen
Positie

Door middel van deze wijze wordt er op een leuke
speelse manier gewerkt naar een optimaal resultaat.

Praktisch
Wij bieden groepslessen aan in kleine groepjes van
max.8 leerlingen.
Voor een reeks van 10 lessen (telkens 60 min) wordt
er € 175 gevraagd. Het werkboekje wordt door ons
voorzien.
In sommige gevallen kan er een terugbetaling
gevorderd worden van de mutualiteit maar dat moet
bekeken worden per deelnemer-/ster.
Op het einde van de cursus zal er een oorkonde
worden uitgereikt.

Inschrijvingen:
Inschrijven kan ten allen tijden, de cursus start
meermaals per jaar op.
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