
 

TYPLESSEN 

INDIVIDUEEL OF IN  

KLEINE GROEP 

Waarom kinderen vlot leren typen?  

Steeds meer scholen schakelen over naar het gebruik van 

moderne technologie voor huiswerk en schoolboeken. 

Kinderen die vlot blind kunnen typen, kunnen optimaal 

focussen op hun schoolwerk. Typen is ook een prima 

alternatief voor kinderen die moeilijkheden ondervinden 

op school ten gevolge van schrijf- en leermoeilijkheden.  

Wat is Typ10? 

Typ10 is leuke en speelse methode om kinderen blind te 

leren typen. Het is geschikt voor élk kind vanaf 9 jaar. De 

lessenreeks is zo opgebouwd dat er iedere les een andere 

vinger aan bod komt. Zo ontstaan minder snel 

coördinatieproblemen en kunnen kinderen zich optimaal 

focussen op de verschillende leerkanalen. Individueel of 

in een klein groepje verkennen we het toetsenbord met 

spelletjes, versjes, prenten en kleuren. Anders dan in heel 

wat andere dactylomethodes ligt de nadruk op vlot en 

correct typen zonder tijdsdruk. Wanneer de positie van 

alle letters gekend is wordt er geoefend op Typ10 Online, 

een online systeem met heel wat spelletjes, verhaaltjes, 

oefeningen op muziek… en een ingebouwd 

opvolgsysteem gekoppeld aan de account van de lesgever.  
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Praktisch? 

Op voorschrift: 

▪ Individueel of in groep 

▪ 10 lessen van 60 minuten of een traject op maat van het kind 

▪ Voor kinderen tot 16 jaar met schrijf- en 

ontwikkelingsstoornissen 

▪ Apart werkboek beschikbaar voor kinderen met ASS, STOS en ernstige 

schrijfproblemen 

Zonder voorschrift: 

▪ 10 lessen van 60 minuten 

▪ Steeds in groep van 3 of 4 kinderen 

▪ Stel je eigen groepje (3 of 4 kinderen) samen met kinderen uit de eigen (klas)bubbel 

▪ Vaste dag en uur overeen te komen 

Er wordt verwacht dat er thuis nog 3x per week 15 minuten geoefend wordt. 

Vanaf les 6 vragen we een eigen laptop (AZERTY) mee te brengen! 

Prijs?  

Op voorschrift:  

▪ Tarieven kinesitherapie (zie https://therapunt.be/consultatie/wat-kost-het/) 

Zonder voorschrift: 

▪ 220 euro incl. werkboekje en 1 jaar toegang tot Typ10 online 

Hoe? 

Inschrijven kan telefonisch of via mail. Vermeld bij de aanmelding of u een voorschrift 

heeft en of er nood is aan een aangepast werkboekje. Contacteer ons ook gerust bij 

vragen! 

therapunt@gmail.com 

0486/68.21.57 

Locatie?  
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