v Typeles in gamevorm
v Overal oefenen via internet
v Ook geschikt voor kinderen met dyslexie

Welkom bij
Type Talent!
Ons programma
daagt je uit!
Hoe verder je
komt, hoe lastiger
de oefeningen
worden. De
uitdaging is om
zorgvuldig en
steeds sneller te
typen. Wie kan
dat het beste?

Ga naar www.typetalent.nl voor meer informatie.

Wie blind kan
typen heeft
oog voor de
inhoud.

Het programma bestaat uit 20 eilanden. Ontdek ze allemaal!

Monique neemt je mee op reis over alle eilanden.

Maak je eigen oefening en daag iemand uit!

Verzamel gadgets voor je eigen eiland.

Games maken het programma nog leuker!

Klaar! Op naar het volgende eiland!

TypeTalent
TypeWorld is een interactieve en uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf
ongeveer 10 jaar. Je leert er op een zelfstandige manier blind typen met tien vingers.
TypeWorld is opgezet in gamevorm. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen
met oefeningen staan. Voor afgeronde oefeningen ontvang je een beloning in de vorm
van gadgets. Je verzamelt deze gadgets op je eigen eiland dat daardoor steeds voller
en mooier wordt.

Type Talent werkt met het programma TypeWorld

De voordelen op een rij:

Typevaardigheid is net zo belangrijk als schrijven. Verschillende

v Blind leren typen met tien vingers

onderzoeken tonen aan dat goede typevaardigheid zorgt voor
betere prestaties, tijdwinst en focus op de inhoud. Ook neemt de
kans op RSI-klachten af bij goede typevaardigheid.
TypeWorld is samen met ervaren typedocenten ontwikkeld.
Je oefent met typen op nauwkeurigheid, ritme en snelheid.

v Veel aandacht voor houding en
vingerpositie
v Spelenderwijs leren typen in je eigen
tempo
v Motivatie door verzamelen van gadgets

Onder begeleiding leren typen

v Voortgang en resultaten inzichtelijk

Goede begeleiding is belangrijk voor de voortgang en de

v Overal oefenen via internet

resultaten.

v Naar minimaal 100 aanslagen per minuut

De docent heeft persoonlijk en via het programma contact met

v Inclusief examen op school (en eventueel

de leerling en is beschikbaar voor vragen. De docent bepaalt en
controleert het huiswerk, stuurt bij waar dat nodig is en let op de

herexamen)

typehouding en de vingerzetting. En… de docent stimuleert en
motiveert!
De docent kan:
• Berichten sturen naar de leerling en de ouders
• Vorderingen en resultaten bekijken
• Niveaus naar beneden of naar boven bijstellen
• Teksten toevoegen voor extra oefening
• Het programma op maat maken, afgestemd op
de behoeftes van de leerling
Met persoonlijke begeleiding worden de beste resultaten bereikt!

Typen is het
schrijven van
het heden.

Ons systeem
moet je zien!

Ga naar www.typetalent.nl
en neem een kijkje.

100%

diploma-

garantie

Type Talent
Klokstaart 10
5521 WV Eersel
Tel: 0497-844599
info@typetalent.nl

