
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoevelaken, 9 januari 2020 
 
 
 
Betreft: cursus blind leren typen 
 
 
Aan de ouders van de kinderen van groep 5 t/m 8, 
 
De kinderen van de Hoeve werken op school met computers. Het is belangrijk dat kinderen 
op de juiste wijze blind leren typen. De kinderen typen dan sneller en zijn in staat om 
bijvoorbeeld een werkstuk op de computer te maken. Het kost te veel tijd om dit alleen op 
school te doen. Immers, het leren van blind typen is een individueel leerproces. 

De Hoeve biedt de online typcursus van TypeTopia aan. Deze typecursus kan thuis op elke 
computer met een internetaansluiting gevolgd worden. Bij 5 dagopdrachten in de week 
duurt de cursus 20 weken en bij 3 dagopdrachten in de week duurt hij 34 weken.  
De licentie is maximaal een jaar geldig. Er wordt geadviseerd om regelmatig aan de slag te 
gaan met TypeTopia, bij voorkeur elke dag en in ieder geval 3x per week. Het oefenen moet 
niet langer duren dan 20 minuten achter elkaar. Als de dagopdracht nog niet af is, kan uw 
kind gewoon stoppen en de volgende dag verder gaan.  

Meer informatie vindt u op www.typetopia.com.  

Er is een reguliere versie en een dyslexieversie. De normale prijs is € 159,-. 

Als 11 kinderen van de Hoeve meedoen met de cursus kost het voor uw kind € 109,- , bij 
16 kinderen zijn de kosten € 99,- per aanmelding. 

Als u interesse heeft en in aanmerking wilt komen voor de korting, kunt u het volgende 
doen: 

1. Probeer zelf Typetopia uit en doe de gratis proefles op www.typetopia.com. 
2. Wilt u uw kind aanmelden? Ga dan naar www.typetopia.com/groepsactie-particulier 
3. Vul de unieke groepscode in: UB3G3781 
4. Meldt uw kind aan. 
5. De kortingsactie sluit op 26 januari 2020, dan wordt de definitieve kortingsprijs bekend.  

Let op: uw kind kan na deze datum nog wel instappen, maar dan betaalt u het reguliere 
tarief.  

6. De lespakketten worden via school uitgedeeld. 
7. Ook neefjes, nichtjes, vrienden en vriendinnetjes mogen meedoen met deze actie. Het 

lespakket moet wel hier op school worden afgehaald. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Hoeve 
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