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Kontich, 5 september 2022
Beste ouders en leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
Als school vinden we het belangrijk om leerlingen van de derde graad de kans te
bieden een typecursus te volgen.
We stellen jullie graag de typecursus TICKEN voor waarbij de leerlingen zelfstandig
aan de slag gaan. Het programma geeft heldere instructies via videoclips en toont
direct een audiovisueel signaal als een verkeerde toets wordt aangeslagen.
De leerling ziet na elke oefening het resultaat. Op het dashboard met de
studieresultaten ziet de leerling (en ook de leerkracht) welke toetsaanslagen het goed
of juist minder goed onder controle heeft. Eventueel kan hij dan bepaalde
letteroefeningen herhalen. In het begin ligt alle focus op nauwkeurigheid. Pas in het
tweede deel wordt ook de typesnelheid getoond. Die aanpak werkt erg effectief.
Hoe pakken we dit op school aan?
Er zullen twee groepen gemaakt worden van max. 25 leerlingen per groep.
De leerlingen zullen op maandag of dinsdag na school, van 15u45 tot 16u30,
gebruik kunnen maken van de computerklas onder begeleiding van juf Hélène. Zij
zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerd aan de slag blijven en volgt de resultaten
van de leerlingen op. Het gaat om 20 lesmomenten van oktober 2022 tot april 2023.
Hiervoor betaalt u €60. Dit wordt verrekend via de schoolrekening.
Naast de lesmomenten op school is het raadzaam dat de leerlingen ook thuis nog
extra oefenen.
Wenst u de typecursus liever zelfstandig thuis te volgen en zelf te begeleiden? Dan
kan u mee profiteren van het groepsvoordeel dat de school heeft op deze cursus.
Je betaalt dan €20 voor het aankopen van deze cursus. Dit wordt verrekend via de
schoolrekening.
Op woensdag 14 september vanaf 9u zal er op de website www.altena.be een link
verschijnen om in te schrijven voor deze cursus. Wees er snel bij, want vol = vol!
Aarzel niet om me te contacteren bij verdere vragen.
Met vriendelijke groeten
Juf Hélène
juf.helene@altena.be

