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Ventilatie MFA Midden 
 

 
Zoals wellicht bij u bekend heeft minister Slob het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. 
De leden van het team moesten scholen gaan helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen 
voor ventilatie. De leden gaven aan dat het vooralsnog niet nodig is af te wijken van huidige eisen voor ventilatie 
(luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende landelijke richtlijnen.  
In 2011 heeft Veldvest door middel van cofinanciering van de gemeente Veldhoven en het Ministerie (Regeling 

verbetering binnenklimaat) fors geïnvesteerd in het binnenklimaat binnen de schoolgebouwen in de gemeente 

Veldhoven. 

Op basis van de verwachte bezetting van de leerlingen zijn er destijds WTW-units in de klaslokalen geïnstalleerd. Op 

basis van zichtbare monitoring van het CO2 niveau, wordt het klaslokaal van verse buitenlucht voorzien. 

 

In september 2020 is er een steekproef gehouden in het schoolgebouw, specifiek gericht op de leslokalen. Het doel 

was om de luchtverversing te analyseren of deze voldoet aan de grenswaarden CO2 concentratie. 

De conclusies welke per schoolgebouw naar het LCVS teruggekoppeld zijn bestaan uit: voldoet het schoolgebouw 

wel of niet aan de gestelde criteria. Deze beoordeling gaat over het schoolgebouw, mogelijk bestaande uit meerdere 

bouwdelen.  

De conclusie voor het schoolgebouw is dat deze voldoet aan de gestelde eisen: het gebouw voldoet aan de eisen 

conform het Bouwbesluit en de CO2 waarden blijven onder de gestelde grenswaarde. 

 

Naast de toepassing van de mechanische ventilatie zullen we waar mogelijk blijven ventileren tijdens de pauzes door 

middel van het openen van ramen en/of deuren. 

 

 

Korte terugblik op afgelopen weken 
 

 

Basisschool EigenWijs heeft enkele bewogen weken achter de rug, met betrekking tot het aantal zieke 

leerkrachten en leerlingen. Dankzij de gezamenlijke betrokkenheid van het volledige team en inzet van 

invalkrachten hebben wij ervoor kunnen zorgen dat het onderwijsproces in diverse vormen voortgang 

heeft kunnen vinden. Het tijdig communiceren in zo`n hectische tijd waarin meerdere leerkrachten afwezig 

waren, is niet altijd haalbaar, desalniettemin rekenen wij daarom op uw begrip in deze. 
 

 

Afspraken in en rondom het schoolplein 

 

 

De huidige afspraken met betrekking tot de toegang van het schoolplein en de school blijven de komende periode 

nog van kracht. Dit betekent concreet: 

• zoveel mogelijk ouders en leerlingen komen te voet of met de fiets naar school. Dit om de verkeersstromen 
zo veilig mogelijk te laten verlopen; 

• mocht u met de auto komen, maakt u als ouder van BS EigenWijs gebruik van de parkeerplaats aan de 
Sterrenlaan. Ouders van SBO De Verrekijker maken gebruik van de “Kiss en Ride” strook aan de Van 
Aelstlaan; 

• leerlingen kunnen “de kortste weg” kiezen van het voetpad of de fietsenstalling naar de in- en uitgang van 
de school, maar lopen niet over de taxistandplaats; 



 

• leerlingen gaan direct naar binnen bij aankomst op school, en direct naar huis na schooltijd; 

• ouders hebben geen toegang tot het schoolplein en het schoolgebouw. Zij wachten op de daarvoor 
gemarkeerde plekken. 

De leerkrachten van beide scholen hebben bovenstaande afspraken opnieuw onder de aandacht gebracht bij de 

leerlingen. Wij verzoeken u met klem hierin een voorbeeldrol te nemen en deze afspraken na te leven, zodat we 

samen kunnen zorgdragen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen, ouders en teamleden! 

 

Brengen en halen van leerlingen op Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker 

(Voor de groepen 7 van Basisschool EigenWijs op locatie De Rank, gelden de voorwaarden van Basisschool De Rank) 
 

Bijgaand treft u een plattegrond aan van onder andere de grote speelplaats, taxi standplaats en de wadi’s. Wij willen 

u via deze plattegrond wegwijs maken omtrent de looproute bij het brengen en halen van uw kind(eren):  

• ouders kunnen hun kind(eren) begeleiden tot in de blauwe gebieden; 

• de ‘virtuele’ rode strepen mogen niet gepasseerd worden; 

• in de wadi’s gelieve op 1,5 meter afstand van de betonnen rand te wachten; 

• taxi standplaats en aanrijroute taxi’s dienen vrijgehouden te worden; 

• gelieve niet te parkeren op de ‘’Kiss en Ride’’ plaats van SBO De Verrekijker.   
 

 

Vorm en inhoud niet-lesgebonden activiteiten 

 

  
Vanwege de corona maatregelen krijgen de niet-lesgebonden activiteiten van dit schooljaar mogelijk een andere 

invulling. Uitgangspunt is dat we (directie, team en AC leden) gezamenlijk bekijken op welke wijze we de activiteiten 

dit schooljaar vorm en inhoud kunnen geven. Uiteraard hanteren we te allen tijden de richtlijnen van het RIVM en de 

protocollen. U ontvangt te zijner tijd vanuit de betreffende commissie aanvullende informatie over de specifieke 

invulling. 

 

 

“thuiswerk” voor leerlingen van SBO De Verrekijker en Basisschool EigenWijs 

 
 

Op het moment dat een leerling niet naar school kan komen vanwege een quarantaine advies, zal de leerkracht van 

uw kind contact opnemen met u als ouder. In gezamenlijkheid kan dan worden afgestemd op welke wijze er een 

onderwijspakketje kan worden samengesteld. Dit is dus te allen tijden maatwerk. 
 

 

Hoofdluis controle 
 
 

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen na elke vakantie, door hulpouders, gecontroleerd op hoofdluis. 

Vanwege de aangescherpte RIVM-maatregelen is dit nu helaas niet mogelijk.  

Effectieve bestrijding is alleen mogelijk als het probleem gezamenlijk wordt opgepakt en er gelijktijdig behandeld 

wordt. Zowel ouders als school hebben een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. Ouders 

zijn verantwoordelijk voor de controle en verwijdering van hoofdluis uit de haren van hun kinderen. Hiertoe treft u 

bijgaand een informatief document aan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ter 

ondersteuning. 

 

Werkwijze school 

Bij constatering van hoofdluis in de groep wordt meteen de brief “Informatiebrief voor ouders - hoofdluizen” aan elk 

kind van de groep meegeven of via de mail verspreid.  



 
De leerkracht brengt de ouders van de betreffende leerling zo spoedig mogelijk op de hoogte. Daarna moet het kind 

thuis gecontroleerd én behandeld worden. Indien er bij een leerling/ gezin aanhoudend hoofdluis aanwezig is, dan 

wordt -op aanwijzing van de school- de GGD ingeschakeld. Zij bespreken dan telefonisch de behandeling en kunnen 

nog aanvullende tips geven. 

 

 

Dag van de leraar 

 

 

Datum: maandag 5 oktober 2020 

De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day 

(jaarlijks op 5 oktober). 

 

De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in 

Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs.  

"Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. 

Als een hefboomrecht is onderwijs immers het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal 

gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te 

verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in 

staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele 

uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsgroei onder 

controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan 

doen. Maar het belang van onderwijs ligt niet enkel op praktisch vlak: een goed opgeleide, verlichte en actieve geest, 

in staat vrij en op vele gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen van het menselijk bestaan." 

 

 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang 
 

 

Op woensdag 28 oktober a.s. is er op Basisschool EigenWijs van 09.00 uur tot 10.00 uur een kijkmoment voor 

ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom, 

maar vanwege het coronavirus zal het kijkmoment anders ingericht worden dan voorgaande jaren. Zo wordt er geen 

algemene presentatie gegeven, willen wij u vragen om een mondkapje te dragen en dienen ouders hun 

aanwezigheid bij het kijkmoment van te voren aan te geven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.     

 

Ouders en kinderen worden ontvangen door de directie van Basisschool EigenWijs en kan er een kijkje genomen 

worden in de (kleuter)groepen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen 

oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op dit 

moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er kennisgemaakt worden met Basisschool EigenWijs en 

Nummereen en kunnen ouders een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we al in 

een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen op 

de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 

 

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 

De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 

kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 

vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 

kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 

EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind.  

mailto:admin.veldhovenmidden@veldvest.nl


 
 

OPP gesprekken SBO De Verrekijker 

 

 

U ontvangt de OPP’s (ontwikkelingsperspectieven) uiterlijk op 12 oktober via de leerkracht van uw kind. Vervolgens 

vindt er een oudergesprek plaats over de inhoud. Gezien het feit dat het schoolplein en het schoolgebouw niet 

toegankelijk zijn voor ouders, zullen de oudergesprekken digitaal plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging 

via de leerkracht. Mocht de digitale gespreksvoering voor u onmogelijk zijn of moeilijkheden opleveren, kunt u 

hierover contact opnemen met de leerkracht. Hiervoor zal in gezamenlijkheid een oplossing worden gezocht.  

 

 

Belangrijke data 
 

 

Maandag 19 oktober 2020 t/m  
vrijdag 23 oktober 2020 

Herfstvakantie 

Woensdag 28 oktober 2020 09.00-10.00 uur Peuter kijkmoment (op inschrijving) 

Dinsdag 10 november 2020 Studiedag, alle leerlingen zijn dan vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Plattegrond looproute 
- Informatief document hoofdluis - RIVM 
- Nieuws vanuit Brede School Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven 
- Flyer nieuwe website Brede School Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven 
- Nieuws vanuit GGD - Ouderavond Social Media 
- Flyer Webinar Social Media - GGD 
- Flyer Typetuin 
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Beestjes in je haar 
 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met 

vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot 

wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens 

vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer 

heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen 

al je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je 

moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel 

mogelijk weg te krijgen. 

 
Hoe ziet hoofdluis eruit? 

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een 

sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt 

verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de 

eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze 

zitten op het haar, dicht bij de haarwortel. 

 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als 

er meer komen, krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis 

hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. 

Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes. 

 

Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, 

twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden 

dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten 

namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal 

wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met 

azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis 

gebruiken, maar ook dan moet je elke dag goed kammen. 

 

Hoofdluis heb je niet alleen 

Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de 

juf of meester weet dat je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om 

op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je 

vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen 

op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je 

hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie 

te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: 

www.rivm.nl/hoofdluis. 
 

Op deze website vind je: 

• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling 

• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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• Weetjes over luizen 

• Richtlijn Hoofdluis 

• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 



  
 
 
Onderwerp: nieuwe website Brede school Veldhoven & Jongerenwerk Veldhoven 
 
Met trots presenteren we onze gloednieuwe websites van Brede school Veldhoven en Jongerenwerk 
Veldhoven; 

1)      www.bredeschoolveldhoven.nl 
2)      www.jongerenwerkveldhoven.nl  

 
Deze websites geven een uitgebreid overzicht van de vele en diverse mogelijkheden die wij bieden 
aan de Veldhovense jeugd. Met de nieuwste technieken, volledig AVG proof en een nieuw 
inschrijfsysteem kan deze doelgroep zich snel en gemakkelijk inschrijven voor sport, cultuur, 
gezondheid en burgerschap.  
 
Brede school Veldhoven (0 tot 12 jaar) 
Bij de Brede School Veldhoven staat de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. We 
zijn onderdeel van Cordaad Welzijn, waardoor de lijnen met jongerenwerk kort zijn. Daarnaast 
werken we samen met veel enthousiaste partners. Zo kunnen we samen een totaalervaring 
neerzetten. Een compleet arrangement waar basisonderwijs, opvang, zorg en vrije tijd samenkomen 
én elkaar versterken. Kinderen krijgen o.a. sport- en cultuurles, leren meer over samenwerken en 
brengen dit in de praktijk. Tegelijkertijd leren ze andere leeftijdsgenootjes kennen.  

 
We werken op drie niveaus die elkaar onderling versterken:  
1. Binnenschoolse projecten: themalessen op school, verzorgd door een (gast)docent tijdens 
reguliere lesuren. Toewerken naar een groot evenement ter afsluiting.  
2. Buitenschoolse projecten: themalessen voor kinderen van school en uit de wijk, in samenwerking 
met buitenschoolse opvang en lokale partners als een sportvereniging of cultuurpartner. 
3. Doorstroom sport en cultuur: Hierna kan het kind doorstromen naar een vereniging met sport- of 
cultuurlessen. 
 
Met deze aanpak kunnen kinderen spelenderwijs en laagdrempelig ontdekken wat bij ze past.  
 
Jongerenwerk Veldhoven (10 tot 24 jaar) 
Bij het jongerenwerk Veldhoven staat de ontwikkeling van de tiener en jongere centraal. Het 
geaccepteerd worden, het er mogen zijn. En open staan voor anderen, met een eigen mening. We 
zijn daar waar de jongeren zich bewegen. Op straat, op school, bij verengingen en in het 
jongerencentrum Odeon. Niet van 9 tot 5 maar ook ’s avonds, in het weekend of in vakanties. Ons 
aanbod is gericht op preventie, talentontwikkeling, participatie en coaching. Jongerenwerk wordt 
krachtiger door samenwerking. Dit gebeurt intern met de collega’s Brede School, buurt & wijk, 
vluchtelingenwerk en extern met het Centrum Jeugd en Gezin, het Sondervick College, Novadic, Halt, 
GGZ, Swove en vele anderen.  
  
Meer informatie?  
[Brede school Veldhoven] 
Kijk voor meer informatie over onze diverse activiteiten op www.bredeschoolveldhoven.nl,  heeft u 
vragen? We helpen u graag verder. Neem contact op met Roy Frederiks via 06-30093427 
of  royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl.   
 
[Jongerenwerk Veldhoven] 
Kijk voor meer informatie over onze diverse activiteiten op www.jongerenwerkveldhoven.nl,  heeft u 
vragen? We helpen u graag verder. Neem contact op met Ilona Hendriks via 
ilonahendriks@cordaadwelzijn.nl.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bredeschoolveldhoven.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C991cdbd8b4704245c79308d859755f63%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637357707932639691&sdata=5zAOwOCbXDI0DojVq9av%2BCRQDL3f2xq%2BtkJOmTO4VPg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jongerenwerkveldhoven.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C991cdbd8b4704245c79308d859755f63%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637357707932649688&sdata=uXWOkbiAPRZPxs7uabdRhVq015dOoT498gkYk3CIOFo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bredeschoolveldhoven.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C991cdbd8b4704245c79308d859755f63%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637357707932649688&sdata=n9C8NY6zsYxBQiHh1dD%2FFV2e2PSxKC%2BrmAJSiyq8WK4%3D&reserved=0
mailto:royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jongerenwerkveldhoven.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C991cdbd8b4704245c79308d859755f63%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637357707932659678&sdata=hw5TiJbfrAvmXv3k2uerouLkQpvRnd8QyETNMHg2Ckw%3D&reserved=0
mailto:ilonahendriks@cordaadwelzijn.nl






 

 
Hoezo, geen wifi?! 
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN 
INTERNET 
 
 

YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online 
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer 
met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin? 
 
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau 
Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van 
wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips 
en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals 
gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke 
afspraken kun je maken? 
 

WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 
 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen 
met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx


YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen 
zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online 
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als 
ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet 
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan 
toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je 
daarin?

WANNEER:  maandag 2 november
 van 20.00 - 21.15 uur

VOOR WIE:    ouders met een kind in groep  
6, 7 of 8 van de basisschool

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, 
specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons 
mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt 
een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze 
ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn 
tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de 
uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de 
whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je 
daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

AANMELDEN VIA WWW.GGDBZO.NL

‘HOEZO, GEEN WIFI?!’  
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN 

WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx


      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De vernieuwde klassikale cursus van de Typetuin. 
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn 
of haar eigen tempo. Binnen 13 weken 
haalt 98% van de cursisten een 
typediploma.  
 
De type-coach let tijdens de klassikale 
lessen op de houding en neemt de 
persoonlijke leerdoelen door.  

Tijdens het thuis online oefenen in de 
speelse en spannende omgeving van  

 

 

de Typetuin begeleidt de coach je 
kind  ook op afstand. 

Ieder kind leert in zijn of haar eigen 
tempo. Na 7 weken al klaar voor het 
examen? Dan kan je kind de cursus al 
afronden. Liever wat langer door 
oefenen voor een hoger resultaat? 
Ook dat kan!  

Ieder kind is regisseur van zijn of haar 
eigen leerproces! 
 
 

 
 
 
 
 

Cursus blindtypen op deze school? 
Meld je kind nu vrijblijvend aan! 

 

In samenwerking met de school van 
jouw kind(eren) bieden wij bij 
voldoende interesse in maart 2021 
onze klassikale cursus van de Typetuin 
aan. Leren typen met tien vingers 
zonder naar het toetsenbord te kijken, 
hoe gaaf is dat? 

Kinderen die blind kunnen typen 
behalen bewezen betere resultaten op 
school. 

Waarom blind leren typen? 
Ze typen sneller en foutloos en kunnen 
zich hierdoor beter concentreren.  
 
Het beste en snelste resultaat wordt 
gehaald wanneer je kind onder 
begeleiding leert typen van een type-
coach. 
 
Meld daarom jouw kind hier vandaag 
nog vrijblijvend aan.  

 

 

Praktische info  
 

Voor wie?  
Alle leerlingen uit de groepen 6  
t/m 8. 
 
Startdatum 
2e week maart, na schooltijd 
 
Nodig 
Thuis een computer/laptop of  
tablet met los toetsenbord en  
een internetverbinding. Tijdens  
de klassikale les wordt er getypt 
op apparatuur van de Typetuin. 
 
Prijs 
Deze wordt voor 2021 nog 
vastgesteld.      
Meld je kind vrijblijvend aan. 
Zodra wij in overleg met de 
school de cursus hebben 
ingepland ontvang je van ons 
als eerste bericht om je kind 
definitief in te schrijven. 
Vroegboekers ontvangen ook 
een aantrekkelijke korting.  
 
Vrijblijvende aanmelding  
Laat hier vrijblijvend jouw 
gegevens achter. Wij nemen 
direct contact met je op zodra 
de cursus in overleg met de 
school is ingepland.  
 
Meer info 
www.typetuin.nl/klassikaal 
info@typetuin.nl  
013-5220579  
(werkdagen tussen 9 en 17 uur) 
 

 
 

   “Kinderen die blind 
kunnen typen halen     

    bewezen hogere 
resultaten op school” 

 
De Typetuin – Bosscheweg 46 – 5056KC – Berkel-Enschot – www.typetuin.nl -  info@typetuin.nl – 013-5220579 

Typetuin en dyslexie? Lees er alles over op  
www.typetuin.nl/dyslexie 
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