LOGOPEDIE
LAURA SAELENS

INSCHRJVEN TYP 10

Wil je graag nog wat meer informatie over Typ 10 of
wil je je kind graag inschrijven voor de sessies?

Neem contact op met ons:

0472/75.64.65
laura@logopedielaurasaelens.be

TYP 10:
EEN LEUKE EN SPEELSE
MANIER OM BLIND TE
LEREN TYPEN!

Wil je graag blind leren typen?
Lukt dit niet via de klassieke methode?
Ligt het tempo te hoog?
ONTDEK TYP 10!

Logopedie Laura Saelens

Logopedie Laura Saelens

www.logopedielaurasaelens.be
Nieuwe Bosstraat 6, 9810 Eke

Opgelet: wees er snel bij, want de plaatsjes zijn beperkt!
(Groepjes van 2 à 3 kindjes om volledig op niveau van je
kind te werken!)

TYP 10
Typ 10 is een ongelooflijk leuke methode om
kinderen blind te leren typen.
Er is een slagingspercentage van 92 %.
De kinderen leren de koppelingen op een speelse
manier via de verschillende leerkanalen
(visueel, auditief, tactiel, proprioceptief,
voorstellingsvermogen, geheugen e.d).
Hierdoor verschilt deze methode van de klassieke
typlessen.

LEUKE & INTERACTIEVE METHODE
Typ 10 is er ook voor alle andere kinderen die op
een leuke, interactieve, persoonlijke methode
blind willen leren typen. Het wordt aangeboden
voor élk kind vanaf 9 jaar. Ook kinderen met
ontwikkelings-en leerproblemen komen in
aanmerking (door de multisensoriële aanbreng).
Indien het kind jonger is, kan bekeken worden
welke aanpassingen, op maat van het kind,
aangeboden kunnen worden.

VOOR WIE?

TYP 10 - ONLINE

Typ 10 in een therapeutisch kader voor kinderen
met:

Typ 10- online is een aanvullende module op
de TYP 10- sessies. Bij deze module ligt de focus op
de correctheid en het tempo.

FIJNMOTORISCHE PROBLEMEN:
fijnmotorische problemen kunnen een
belemmering zijn bij het schrijven.
Deze kinderen kunnen - indien nodig- in de
klas aan de slag met een computer.
Hiervoor is het belangrijk dat ze blind/ vlot
kunnen typen

DYSLEXIE/ DYSORTHOGRAFIE
(LEESSTOORNIS/ SPELLINGSSTOORNIS):
deze kinderen gaan vaak op school aan de
slag met softwareprogramma’s zoals vb
‘Sprint’. Hiervoor is het belangrijk dat ze
blind/ vlot kunnen typen.

De kinderen kunnen online huistaken maken en
krijgen een remediëring op hun maat!
Ze kunnen verhaaltjes oefenen in verschillende
moeilijkheidsgraden, ritmische oefeningen maken
op muziek, eigen teksten invoeren, tal van spelletjes
spelen e.d.
Verder kunnen de oefeningen, foutenanalyses en
vorderingen opgevolgd worden door ons.
Na de 10 sessies kunnen de kinderen verder online
oefenen (licentie van 1 jaar).
De kinderen kunnen bekers en diamanten
verzamelen, wat hen extra motiveert om te oefenen!

PYSCHOMOTORISCHE PROBLEMEN ZOALS
DCD, DYSPRAXIE,
LATERALISATIEPROBLEMATIEK,… :
deze kinderen hebben het vaak moeilijk om te
presteren onder tijdsdruk. Bij Typ10 is deze
er niet.

STOS (SPRAAK-EN
TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN),
AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN, ADHD,
ADD:
deze kinderen hebben nood aan een duidelijk
opgelegde structuur, visuele ondersteuning,
structuur in de bladspiegel e.d..

PRIJZEN
Typ 10 - lessen (10 sessies van 1u, werkboekje,
inclusief didactisch materiaal): € 250
Typ 10 - lessen (10 sessies van 1u, werkboekje,
inclusief didactisch materiaal) + online licentie
voor 1 jaar: € 320

