
Cursusaanbod na schooltijd
voor de groepen 1 t/m 8 van de scholen

OBS Vleuterweide, PC Jenaplan Zonnewereld en 
RKBS de Twaalfruiter 

Periode 1 : 25-09-2017 / 08-12-2017

Beste leerling,

Ontdek je talenten! Vanaf maandag 25 september starten er nieuwe cursussen na schooltijd en als je wilt 
kan jij meedoen! Het zijn cursussen op het gebied van sport en kunst & cultuur in samenwerking met 
verenigingen, vakdocenten en anderen. Iedere cursus duurt  10 weken met uitzondering van de schoolva-
kanties. Alle cursussen vinden plaats in of bij Weide Wereld (Teunisbloemlaan 50, Vleuten) of Twaalfruiter 
locatie Tuinlanden. Je kunt je voor meerdere cursussen opgeven, maar let wel op dat ze niet op dezelfde 
dag/tijd vallen. Voor iedere cursus moet je je apart inschrijven. Hieronder en op de volgende pagina’s staan 
ze allemaal vermeld. Op het digitale inschrijfformulier kan je aangeven welke cursus je wilt volgen. 
Kijk voor meer informatie op www.bredeschoolweidewereld.nl.
Groet, Brede school Weide Wereld

Maandag
Cursus 1
Peuterdans 2-4 jaar (PM-dance)
In voortdurende beweging ontdekt 
een peuter de wereld. In de lesjes 
peuterdans maken de kinderen zich 
de beginselen van de dans meester. 
De peuter raakt geboeid in de eigen 
beweegmogelijkheden door in de 
lesjes eenvoudige danspasjes uit te 
voeren, maar ook door lekker vrij te 
bewegen. Daardoor ontdekt de peu-
ter zijn lichaam, de ruimte om zich 
heen en zijn emoties. Durf , fantasie, 
creativiteit, expressie, concentratie, 
houding, samenspel en bovenal ple-
zier bepalen het lesje!

Locatie: Theaterzaal Weide Wereld
Tijden: 15.15 -15.45 uur
Start: 25 september
Kosten:  €25,-, U-pas: €0,-
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 2
Kidsdance instroom 4-7 jaar 
(PM-dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als 
een van de dansers uit So You Think 
You Can Dance? Kom dan nu dansles-
sen volgen bij PM-Dance en wij leren 
jou en je vriendjes en vriendinnetjes 
verschillende stoere en leuke dansen 
aan, met coole moves en gave acties.
Tijdens de lessen wordt er aan 
verschillende spetterende dansnum-
mers gewerkt. 

Ter afsluiting van de cursus wordt er 
een optreden gegeven voor fami-
lie, vriendjes en vriendinnetjes. Let 
op: afhankelijk van de deelnemers 
(leeftijden) beslist de docent welke 
muziek keus er word gebruikt. Dit kan 
dus variëren per blok/groep.

Locatie: Theaterzaal Weide Wereld
Tijden: 16.00 -17.00 uur
Start: 25 september
Kosten:  €35,-, U-pas: €0,-
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 3
Streetdance instroom 8-12 jaar 
(PM-dance)
Zou jij ook net zo willen dansen als 
een van de dansers uit So You Think 
You Can Dance? Kom dan nu dansles-
sen volgen bij PM-Dance en wij leren 
jou en je vriendjes en vriendinnetjes 
verschillende stoere en leuke dansen 
aan, met coole moves en gave acties.

Tijdens de lessen wordt er aan ver-
schillende spetterende dansnummers 
gewerkt. Ter afsluiting van de cursus 
wordt er een optreden gegeven voor 
familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Locatie: Theaterzaal Weide Wereld
Tijden: 17.00 -18.00 uur
Start: 25 september
Kosten:  €35,-, U-pas: €0,-
Meer info: www.pm-dance.nl

Cursus 4
Gitaarles 7+ (KIDS MAKE NOISE)
Gitaar leren spelen op een moderne 
manier, praktijk gericht en zonder 
noten te hoeven lezen. Leer lied-
jes spelen die je zelf leuk vindt en 
krijg les van jonge, enthousiaste en 
professionele muzikanten. Bij KIDS 
MAKE NOISE staat plezier, samen-
spel en creativiteit centraal. Word 
jij de nieuwe Jimi Hendrix?  Voor de 
cursus is een eigen gitaar nodig, dit 
kan met alles er op en eraan voor 
€40,/€50,-. KIDS MAKE NOISE helpt 
ook graag in de keuze hierbij. 
Let op: De lessen worden gegeven 
in een groep van max. 6 kinderen, 
een les duurt een half uur en wordt 
ingedeeld op leeftijd. U krijgt z.s.m. 
te horen in welk half uur uw zoon/
dochter is ingedeeld.

Locatie: Lokaal Zonnewereld
Tijden:  16.00 -18.00 uur (4 groepen 
van een half uur)
Start:  25 september
Kosten: €62,50 
Docent: Thijs van Gemert
Meer info: www.kidsmakenoise.nl of 
emiel@kidsmakenoise.nl



Maandag vervolg
Cursus 5
Basketbal 7-9 jaar (SVO Basketball) 
Een dunk hier en een driepunter 
daar, misschien schuilt in jou wel de 
nieuwe Michael Jordan? Spelender-
wijs gaan we leren dribbelen, schie-
ten en passen. Je hoeft niet lang te 
zijn, basketbal is voor iedereen! 
Wil jij de coolste trucs leren? Geef je 
dan op voor basketbal!

Locatie:  Grote gymzaal unit c
Tijden:  16.00 -17.00 uur
Start:  25 september
Kosten:   €25,-
Meer info: www.svo-basketball.nl

Cursus 6
Basketbal 10-12 jaar (SVO Basket-
ball) 
Een dunk hier en een driepunter 
daar, misschien schuilt in jou wel de 
nieuwe Michael Jordan? Spelender-
wijs gaan we leren dribbelen, schie-
ten en passen. Je hoeft niet lang te 
zijn, basketbal is voor iedereen! 
Wil jij de coolste trucs leren? Geef je 
dan op voor basketbal!

Locatie:  Grote gymzaal unit c
Tijden:  17.00 -18.00 uur
Start:  25 september
Kosten:   €25,-
Meer info: www.svo-basketball.nl

Cursus 7
Mindfulnesstraining (aandachts-
training genoemd) 7-9 jaar 
Er worden tegenwoordig veel eisen 
aan de kinderen gesteld (school, 
sport, speelafspraken). Tevens 
ontvangen kinderen een continue 
stroom aan ‘prikkels’, via de telefoon, 
tablet, computer en tv. Deze mid-
delen bieden mogelijkheden, maar 
hebben ook een keerzijde. Door de 
continue stroom aan ‘prikkels’ vinden 
kinderen het lastig om zich langere 
tijd te concentreren. Of ze hebben 
angstige, piekerende en sombere 
gedachten. In de mindfulnesstraining 
leren de kinderen aandacht te schen-
ken aan hun binnen- en buitenwereld 
door aandacht te geven aan hun 
gedachten, gevoelens, ademhaling, 
zintuigen en lichaam. Door meer in 
balans te komen leren de kinderen 
beter omgaan met verdriet, onrust 
en spanning.

De kinderen krijgen na elke training 
audiomateriaal mee, zodat ze thuis 
kunnen oefenen met wat ze geleerd 
hebben. Bovendien worden ouders 
via de email op de hoogte gehouden 
over het verloop van de training.

Locatie:  Speellokaal Zonnewereld
Tijden:  16.00 -17.00 uur
Start:  25 september
Kosten:   €125,- 
Let op: de cursus kent een intake-
gesprek, 8 lessen en afsluitend een 
ouder-kind-les
 
Meer info: www.claude.nu
Let op: deze cursus duurt 8 weken!

Cursus 8
Mindfulnesstraining (aandachts-
training genoemd) 10-12 jaar 
Er worden tegenwoordig veel eisen 
aan de kinderen gesteld (school, 
sport, speelafspraken). Tevens 
ontvangen kinderen een continue 
stroom aan ‘prikkels’, via de telefoon, 
tablet, computer en tv. Deze mid-
delen bieden mogelijkheden, maar 
hebben ook een keerzijde. Door de 
continue stroom aan ‘prikkels’ vinden 
kinderen het lastig om zich langere 
tijd te concentreren. Of ze hebben 
angstige, piekerende en sombere 
gedachten. In de mindfulnesstraining 
leren de kinderen aandacht te schen-
ken aan hun binnen- en buitenwereld 
door aandacht te geven aan hun 
gedachten, gevoelens, ademhaling, 
zintuigen en lichaam. Door meer in 
balans te komen leren de kinderen 
beter omgaan met verdriet, onrust 
en spanning. De kinderen krijgen na 
elke training audiomateriaal mee, 
zodat ze thuis kunnen oefenen met 
wat ze geleerd hebben. Bovendien 
worden ouders via de email op de 
hoogte gehouden over het verloop 
van de training.

Locatie:  Speellokaal Zonnewereld
Tijden:  17.00 -18.00 uur
Start:  25 september
Kosten:   €125,- 
Let op: de cursus kent een intake-
gesprek, 8 lessen en afsluitend een 
ouder-kind-les
 
Meer info: www.claude.nu
Let op: deze cursus duurt 8 weken!

Cursus 9
Designerclub 6-8 jaar (Lilian Plomp
-Bravo) 
Wilt uw zoon of dochter eens een
heerlijke middag per week knutselen
en iets leuks maken? Haar- of
armband, fotolijsten versieren teveel
om op te noemen. Je kan op deze
middag naar de designerclub komen
samen met je broertje, zus, vriend of
vriendin om creatieve en bijzondere
dingen te maken. Iedereen is een
ARTIST met eigen smaak”

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  15.30 -16.30 uur
Start:  25 september
Kosten:   €60,-
Meer info: 06-57324495

Cursus 10
Designerclub 9-12 jaar (Lilian Plomp
-Bravo) 
Wilt uw zoon of dochter eens een
heerlijke middag per week knutselen
en iets leuks maken? Haar- of
armband, fotolijsten versieren teveel
om op te noemen. Je kan op deze
middag naar de designerclub komen
samen met je broertje, zus, vriend of
vriendin om creatieve en bijzondere
dingen te maken. iedereen is een
ARTIST met eigen smaak”

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  16.30 -17.30 uur
Start:  25 september
Kosten:   €60,-
Meer info: 06-57324495

Woensdag
Cursus 11
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis) 
Altijd al een keer willen leren tennis-
sen? Dit is je kans om op een
speelse manier kennis te maken
met een hele leuke sport! Je leert
allerlei trucjes met de bal en een
tennisracket. Tijdens de laatste les
mogen je ouders komen kijken en
kun je een tennisdiploma verdienen.
U kunt een racket bij ons lenen
voor uw kind tijdens de lessen.
De kosten zijn dit jaar weer terug
naar €60,- p.p. i.p.v €47,50,- p.p om-
dat er dit jaar helaas geen subsidie
wordt verstrekt vanuit gemeente
Utrecht.



Woensdag vervolg
Locatie:  Grote gymzaal unit a
Tijden:  13.00 -14.00 uur
Start:  27 september
Kosten:   €60,-
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl

Cursus 12
Kindertennis 4-7 jaar (Leidsche
Rijn Tennis) 
Altijd al een keer willen leren tennis-
sen? Dit is je kans om op een
speelse manier kennis te maken
met een hele leuke sport! Je leert
allerlei trucjes met de bal en een
tennisracket. Tijdens de laatste les
mogen je ouders komen kijken en
kun je een tennisdiploma verdienen.
U kunt een racket bij ons lenen
voor uw kind tijdens de lessen.
De kosten zijn dit jaar weer terug
naar €60,- p.p. i.p.v €47,50,- p.p om-
dat er dit jaar helaas geen subsidie
wordt verstrekt vanuit gemeente
Utrecht.

Locatie:  Grote gymzaal unit a
Tijden:  14.00 -15.00 uur
Start:  27 september
Kosten:   €60,-
Meer info: info@leidscherijntennis.
nl

Cursus 13
Voetbal 5-8 jaar (VV de Meern) 
Wil jij net zo snel als Robben worden, 
de bal net zo mooi in de kruising wil-
len krullen als Ronaldo of net zo be-
wegelijk als Messi kunnen zijn? Kom 
dan naar de cursus voetbal om extra 
aandacht te geven aan techniek, 
tactiek, schieten dribbelen en samen 
spelen. Je gaat stap voor stap de basis 
elementen van voetbal onder de knie 
krijgen voor een goed begin van een 
mooie voetbal carrière. Enthousiast?
Schrijf je in en beoefen de grootste 
sport in de wereld.

Locatie:  Grote gymzaal unit c
Tijden:  13.00 -14.00 uur
Start:  27 september
Kosten:   €25,-

Locatie: Lokaal Zonnewereld
Tijden:   16.30 -17.30 uur
Start:     27 september
Kosten: €60,-
Minimaal 8 leerlingen
Meer info: leukespaanseles@gmail.
com of bel: 06-57324495

Cursus 17
Peutermuziek 2-4 jaar (peutermu-
ziekutrecht)
In de lessen maken de kinderen ken-
nis met oude en nieuwe kinderlied-
jes en versjes. We gebruiken hierbij 
ook muziek instrumenten zoals; 
trommels, klankstaven, sambabal-
len, regenmakers en ritmestokjes. 
Daarbij doen we ook bewegings-
spelletjes en leuke peuterdansjes. 
Thema’s zijn o.a; de boerderij, het 
weer, de brandweer, tandenpoetsen, 
dieren. Spelenderwijs stimuleert 
muziek de motorische- en spraak-
ontwikkeling. Daarnaast geeft mu-
ziek veel plezier en versterkt het de 
band tussen (grootouder) en kind.

Locatie: Balkon KMN Kind & Co 
Passiebloemweg Vleuterweide
Tijden:  15.15 -16.00 uur 
Start:  27 september
Kosten:   €60,-
Meer info: www.peutermuzieku-
trecht.nl
Let op: Deze cursus wordt op een 
andere locatie gegeven. Ouders 
moeten halen en brengen zelf 
regelen.

Cursus 18
Muziekplezier voor kleuters 4-6 
jaar (peutermuziekutrecht)
De kleuterleeftijd is ideaal om spe-
lenderwijs een begin te maken met 
muzikale vorming. Tijdens de cursus 
doen we verschillende activiteiten 
die in het teken staan van het thema 
Indianen en Dieren in het oerwoud. 
We bekijken illustraties of een boek 
over het gekozen thema, zingen 
liedjes , een dans- of bewegingsspel. 
Daarbij gebruiken we muziekinstru-
menten zoals klankstaven,trom-
mels, samba’s enz. Kortom, een 
muziekfeest.

Locatie: Balkon KMN Kind & Co 
Passiebloemweg Vleuterweide
Tijden:  16.00 -16.45 uur
Start:  27 september

Cursus 14
Voetbal 9-12 jaar (VV de Meern) 
Wil jij net zo snel als Robben worden, 
de bal net zo mooi in de kruising wil-
len krullen als Ronaldo of net zo be-
wegelijk als Messi kunnen zijn? Kom 
dan naar de cursus voetbal om extra 
aandacht te geven aan techniek, 
tactiek, schieten dribbelen en samen 
spelen. Je gaat stap voor stap de basis 
elementen van voetbal onder de knie 
krijgen voor een goed begin van een 
mooie voetbal carrière. Enthousiast?
Schrijf je in en beoefen de grootste 
sport in de wereld.

Locatie:  Grote gymzaal unit c
Tijden:  14.00 -15.00 uur
Start:  27 september
Kosten:   €25,-

Cursus 15
Spaanse les 6-8 jaar (Lilian Plomp-
Bravo)
HOLA! HABLAS Español ? Quieres
hablar Español? Wil je Spaans leren
spreken of het verbeteren? Vanwege
een vakantie naar een Spaansspre-
kend land of omdat het gewoon een
mooie en belangrijke taal is? Leer
het snel en gemakkelijk door middel
van op maat gemaakte lessen. De
lessen zijn actief en vooral gericht op
het leren spreken. Voor zowel begin-
ners als kinderen die wat verder zijn.
Tijdens deze cursus krijg je je eigen
werkmap.

Locatie: Lokaal Zonnewereld
Tijden:   15.30 -16.30 uur
Start:     27 september
Kosten: €60,-
Minimaal 8 leerlingen
Meer info: leukespaanseles@gmail.
com of bel: 06-57324495

Cursus 16
Spaanse les 9+ (Lilian Plomp-Bravo)
HOLA! HABLAS Español ? Quieres
hablar Español? Wil je Spaans leren
spreken of het verbeteren? Vanwege
een vakantie naar een Spaansspre-
kend land of omdat het gewoon een
mooie en belangrijke taal is? Leer
het snel en gemakkelijk door middel
van op maat gemaakte lessen. De
lessen zijn actief en vooral gericht op 
het leren spreken. Voor zowel begin-
ners als kinderen die wat verder zijn. 
Tijdens deze cursus krijg je je eigen 
werkmap.



Woensdag vervolg
Kosten:   €60,-
Meer info: www.peutermuzieku-
trecht.nl

Let op: Deze cursus wordt op een 
andere locatie gegeven. Ouders 
moeten halen en brengen zelf 
regelen.

Cursus 19
Easy Peasy Engels level 1 (groep
1-3) (Bilingual kids)
Jij kunt vast al wel wat Engels. Yes
en no en red en blue. Vind je het
leuk om nog meer Engelse woordjes,
zinnetjes en liedjes te leren?
Samen met een Engelse juf zingen
en springen we er op los, spelen
we leuke spelletjes en sluiten het
thema af met een heus kunstproject
dat we in de allerlaatste les
gaan presenteren. Deze cursus is
ook geschikt voor kinderen die al
eerder een cursus van Bilingual Kids
gevolgd hebben.

Locatie: Lokaal Zonnewereld
Tijden:   13.00 -14.00 uur
Start:     27 september
Kosten: €62,50
Minimaal 8 leerlingen
Meer info: www.bilingualkids.nl

Cursus 20
Easy Peasy Engels level 2 (groep
4-6) (Bilingual kids)
JJij kunt vast al wel wat Engels. Vind
je het leuk om Engelse woordjes en
zinnetjes te leren zodat je ook iets
over jezelf kunt vertellen? Samen
met een Engelse juf speel je toffe
(rollen)spelletjes, leer je liedjes en
bewegen we erop los. Zo verkennen
we ieder blok een ander thema. Aan
het eind van het thema werk je aan 
een kunstproject dat je gaat presen-
teren in de allerlaatste les. Deze
cursus is ook geschikt voor kinderen
die al eerder een cursus van Bilingual
Kids gevolgd hebben.

Locatie: Lokaal Zonnewereld
Tijden:   14.00 -15.00 uur
Start:     27 september
Kosten: €62,50
Minimaal 8 leerlingen
Meer info: www.bilingualkids.nl

Donderdag
Cursus 21
Zanglessen These Kids Rock! 4-6
jaar 
Hou je van zingen en ben je benieuwd 
wat je allemaal met je stem kunt? 
Doe dan mee met onze These Kids 
Rock! We zullen tijdens deze cursus 
veel leuke liedjes leren en op een 
speelse manier werken aan onze 
ademsteun, resonantie, articulatie, in 
canon zingen, solo zingen en presen-
tatie. Geen suf gedoremi maar leuk 
oefenmateriaal en coole songs. Jij 
mag zelf ook meekiezen aan welke 
liedjes we gaan werken én we gaan 
samen een eigen lied schrijven. We 
werken toe naar een spetterende 
presentatie voor de ouders. 

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  15.30 -16.15 uur 
Start:  28 september
Kosten:   €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Cursus 22
Zanglessen These Kids Rock! 7-9
jaar 
Hou je van zingen en ben je be-
nieuwd wat je allemaal met je stem 
kunt? Doe dan mee met onze These 
Kids Rock! We zullen tijdens deze 
cursus veel leuke liedjes leren en op 
een speelse manier werken aan onze 
ademsteun, resonantie, articulatie, in 
canon zingen, solo zingen en presen-
tatie. Geen suf gedoremi maar leuk 
oefenmateriaal en coole songs. Jij 
mag zelf ook meekiezen aan welke 
liedjes we gaan werken én we gaan 
samen een eigen lied schrijven. We 
werken toe naar een spetterende 
presentatie voor de ouders. 

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  16.15 -17.00 uur 
Start:  28 september
Kosten:   €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Cursus 23
Zanglessen These Kids Rock! 10-12
jaar
Hou je van zingen en ben je benieuwd 
wat je allemaal met je stem kunt? 
Doe dan mee met onze These Kids 
Rock!  We zullen tijdens deze cursus 
veel leuke liedjes leren en op een 
speelse manier werken aan onze 
ademsteun, resonantie, articulatie, in 
canon zingen, solo zingen en presen-
tatie. Geen suf gedoremi maar leuk 
oefenmateriaal en coole songs.  Jij 
mag zelf ook meekiezen aan welke 
liedjes we gaan werken én we gaan 
samen een eigen lied schrijven. We 
werken toe naar een spetterende 
presentatie voor de ouders.

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  17.00 -17.45 uur 
Start:  28 september
Kosten:   €50,-
Meer info: www.mijnkleinelieveling.
nl/zangles

Cursus 24
Schaken voor beginners groepen 3 
tot en met 6 (Samen Schaken)
Wil je wel eens van je opa winnen met 
schaken? Of wil je je vader uitleggen 
wat schaakmat is? Vind je het leuk 
om puzzels te maken? In 10 lessen 
wordt je een echte schaker.  
Aan het einde doe je mee aan een 
echt schaaktoernooi. Je ouders mo-
gen ook meedoen. Spannend, maar 
ook ontzettend leuk.

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  16.00 -17.00 uur 
Start:  28 september
Kosten:   €55,-
Meer info: www.samenschaken.nl

Cursus 25
Snel beter leren schaken (als je al 
weet wat schaakmat is) groepen 4 
tot en met 8 (Samen Schaken)
Wil je wel eens van je opa winnen met 
schaken? Of wil je je vader uitleggen 
wat schaakmat is? Vind je het leuk 
om puzzels te maken? In 10 lessen 
wordt je een echte schaker.  
Aan het einde doe je mee aan een 
echt schaaktoernooi. Je ouders mo-
gen ook meedoen. Spannend, maar 
ook ontzettend leuk.



Donderdag vervolg
Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  17.00 -18.00 uur 
Start:  28 september
Kosten:   €55,-
Meer info: www.samenschaken.nl

Vrijdag
Cursus 26
Iedereen kan leren skateboarden!
7-12 jaar (Skatedays)
Tijdens onze lessen ligt de nadruk op
het aanleren van basisvaardigheden.
Als je al meer ervaring hebt gaan we
aan de slag met nieuwe tricks en het
verbeteren van je techniek. Skate-
boardenis nooit klaar en je kan ein-
deloos nieuwe tricks en vaardighe-
den oefenen! Wij stimuleren skaters
om hun grenzen te verleggen in een
positieve en veilige omgeving. Skate
Days heeft hiervoor een speciaal
lesprogramma ontwikkeld. Bij onze
lessen draait het erom dat je het
naar je zin hebt en dat je veel nieuwe
ervaringen op je skateboard hebt!
Alle materialen zoals skatateboard
en bescherming zijn aanwezig. 
Let op: De lessen worden gegeven
in groepen naar niveau. Een les
duurt een uur. Na inschrijving krijgt 
z.s.m. te horen in welk uur uw 
zoon/dochter is ingedeeld.

Locatie: Prinses Amaliapark Leidsche
Rijn
Tijden: 13.30 -17.00 uur (3 groepen
van een uur).
Start: 29 september
Kosten: €60,- , U-pas: €0,- (declare-
ren via de U-pas is mogelijk!)
Meer info: www.skatedays.nl/utrecht
Let op: Deze cursus duurt 8 weken

Let op: Deze cursus wordt gegeven 
op een andere locatie. Ouder(s) 
moeten het brengen en halen zelf 
regelen. 

Cursus 27
Wie blind typt, ziet meer! Typecur-
sus de typetuin groep 6 t/m 8
Op school leert uw kind vanaf groep 3 
een mooi handschrift te ontwikkelen. 
Maar wist u dat het aantal typeta-
ken in het basisonderwijs, voortge-
zet onderwijs en eigenlijk de hele 
maatschappij alleen maar toeneemt? 
Kinderen die jong leren om met tien 
vingers blind te typen:
• houden meer tijd over voor andere 
zaken
• hebben minder kans op lichamelijke 
klachten als gevolg van een verkeer-
de houding achter de computer 
• kunnen zich beter focussen op het 
te maken werk, waardoor de presta-
ties hoger worden 
• zijn sneller dan kinderen die zich 
het typen zelf op een verkeerde ma-
nier aanleren 
Een typecursus is eigenlijk net zo 
vanzelfsprekend als leren schrijven 
met een pen. Hoe leren kinderen 
het beste typen? Voor verreweg de 
meeste kinderen zijn de onderstaan-
de ingrediënten de factor tot succes: 
• in een groepje 
• echte persoonlijke begeleiding van 
een professionele docent
• online speels programma dat zich 
aanpast aan het niveau van het kind 
om thuis te oefenen
Kenmerken typecursus (aangepast 
voor de Bredeschool) De Typetuin: 
Uw kind gaat kennismaken met 
een klassikale typecursus (en af-
hankelijk van de inzet van uw kind 
ook afronden).  De eerste vijf lessen 
van de klassikale typecursus van De 
Typetuin worden aangeboden op 
school. Thuis oefenen de kinderen 
online in De Typetuin. Na 5 weken 
stopt de begeleiding maar blijft de 
online leeromgeving toegankelijk 
voor uw kind. Het is mogelijk om het 
programma dan zelfstandig online 
af te maken. Daar heeft uw kind in 
totaliteit een half jaar de tijd voor. 
De methode van De Typetuin is com-
pleet vernieuwd. Lees er alles over 
op www.typetuin.nl/nieuw

Locatie:  Lokaal OBS Vleuterweide
Tijden:  13.00 -14.00 
Start:  29 september
Kosten:   €60,-
Meer info: www.typetuin.nl/nieuw


