Geachte ouders/verzorgers,
Tijdens het schooljaar 2020/2021 zal een cursus computertypen met Word voor Windows van 12 lessen
gegeven worden aan leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp.
Een snelle manier om blind en foutloos te leren typen.
Waarom leren typen?
De cursus computertypen is een uitstekende voorbereiding op het maken van boekverslagen en
werkstukken. Voor leerlingen die kunnen typen vormt het toetsenbord geen probleem meer. Zij kunnen
zich 100% concentreren op de tekst die ze in gedachten hebben. Het typen kost minder tijd en
inspanning. En door een ontspannen werkhouding vermindert de stress en daarmee de kans op RSI.
Wist u dat 20% van alle kinderen al de eerste verschijnselen van RSI vertoont?
Ook bij dyslexie
Snel kunnen typen geeft een voorsprong, zeker voor een leerling met dyslexie. Veel dyslexie-coaches
adviseren voor leerlingen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Leren blindtypen is eigenlijk
opnieuw (digitaal) leren schrijven.
Inhoud
Onder persoonlijke begeleiding van de docent wordt de typevaardigheid in 12 lesuren stap voor stap op
de computer aangeleerd. Met als resultaat:
• vaardigheid met tien vingers correct typen en blind (tussen de 70 en 120 aanslagen per minuut)
• RSI-preventie, zoals het aanleren van de juiste houding; handig bij het vele e-mailen en chatten!

Eindresultaat
Vlot blind typen, dat leert uw zoon/dochter zó! In 12 schoolweken heeft hij/zij het in de vingers en kan
razendsnel blind typen én houdt veel kostbare tijd over voor andere dingen.
In de maand december 2020/januari 2021 kunnen de leerlingen de cursus afronden met het afleggen van
een eindtoets (examen). Deze eindtoets zal in het eigen schoolgebouw gegeven worden. Leerlingen met
dyslexie krijgen een speciaal aangepase eindtoets. Slaagt uw zoon/dochter voor de eindtoets? Dan staat
het later ook nog eens goed op het CV tijdens sollicitaties en maken ze eerder kans op een baan!
Waar en wanneer
In de 2e of 3e week van september 2020 start de cursus. De lessen vinden plaats op computers of laptops
van de school en deze lessen worden na schooltijd gegeven. Geprobeerd wordt om dit te laten aansluiten
op het rooster. Soms is dit niet altijd mogelijk. Soms zal een leerling een tussenuur hebben.
In geval van verkort rooster, lesuitval van andere vakken of tijdens proefwerkweken gaan de lessen
computertypen gewoon door. Als de school gesloten is tijdens vakanties, zal er geen les zijn.

Lesgeld
De cursus wordt klassikaal gegeven. Zo blijft de cursus betaalbaar voor een brede groep.
De kosten van de cursus zijn € 135,00. Dit is inclusief het gebruik van schoolcomputers en
leermethoden/oefenstof. Betaling in 2 termijnen van € 70,00 is mogelijk na overleg!!
Als u voor 27 juli a.s. inschrijft en betaalt, krijgt u € 10,00 korting op het cursusgeld, € 125,00.

Indien uw zoon/dochter de eindtoets aflegt, wordt het examengeld van € 35,00 in december 2020
berekend.
Schrijf direct in
Schrijf uw zoon/dochter in via het onderstaande inschrijfformulier. U kunt ook via e-mail uw zoon/dochter
opgeven.
Overige informatie
Voor meer informatie over de inschrijving en/of inhoud van de training en inschrijfformulier, verwijs ik u
naar de website:
.

www.instituutvanderdrift.nl

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd e-mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
T. van der Drift
Instituut Van der Drift • Middelstegracht 38d • 2312 TX Leiden •
 06-50661285
ABN-AMRO
 www.instituutvanderdrift.nl
IBAN NL72ABNA0491841159
 instituutvanderdrift@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Ondergetekende: mevrouw/de heer ..............................................................................................................
Wenst inschrijving voor haar/zijn dochter/zoon:
Voornaam: .........................................Achternaam: .......................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:............................................................

Tel .....................................................

Geboortedatum:………………………………………… Geboorteplaats:…………………………………………
E-mail (ouder).................................................................................................................................................
School: .........................................................................................

Klas 2020-2021: ……………………..

Datum: .............................................................................................................................
Ik heb de inschrijfvoorwaarden gelezen op de website en ga akkoord 
Handtekening ouder:

U kunt het inschrijfformulier verzenden naar: Instituut Van der Drift • Middelstegracht 38D • 2312 TX Leiden • of
inschrijven via email: instituutvanderdrift@hotmail.com

