LEER BLINDTYPEN ONDER BEGELEIDING VAN EEN DOCENT

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Het beheersen van het 10-vingersysteem blindtypen biedt een groot aantal voordelen:
het tempo ligt aanzienlijk hoger
er worden aanmerkelijk minder fouten gemaakt
het is veel minder vermoeiend
de houding tijdens het blindtypen is beter en ontspannen
tijdens het typen kan tegelijkertijd de tekst worden ontwikkeld en uitgewerkt, waardoor veel tijdwinst wordt behaald.
De cursus is bedoeld voor leerlingen van de brugklassen die het 10vingersysteem blindtypen nog niet beheersen. Voor de cursus is geen
aanvangsniveau vereist.
Bij deze cursus wordt er lesgegeven op de computers van de school. Het
lesmateriaal bestaat uit een speciaal typelesprogramma dat ook zeer geschikt is voor kinderen met dyslexie. Dit programma is geheel webbased:
er kan dus altijd en overal geoefend worden mits er een internetverbinding is. Naast de lessen op school is er ook begeleiding op afstand.
In de cursus wordt, naast het goed en snel met 10 vingers blind leren typen, aandacht geschonken aan werkstukken maken met Word:

Ø het opmaken (lay-out) van werkstukken, kop- en voetteksten, marges,
pagina-indeling, paginanummering, WortArt, afbeeldingen invoegen, etc.
De cursus start in augustus en wordt in maart/april afgesloten met het externe examen voor het diploma computertypen/tekstverwerken. Dit wordt
afgenomen door de CREBO- en CRKBO-geregistreerde examenvereniging Centraal Bureau Typevaardigheid . Zie www.hetcbt.nl.
Het examengeld bedraagt € 27,00.
Er wordt 1 uur huiswerk per week opgegeven.
De lessen worden aansluitend op het lesrooster van de school in de
mediatheek gegeven en starten in augustus op donderdag of vrijdag.
Voor de planning van het rooster in het nieuwe cursusjaar, verzoeken wij u het formulier door uw dochter/zoon woensdag 17 juni
bij de mentor of bij de receptie/balie van de school in te laten leveren.
U kunt het formulier, graag vóór 20 juni, sturen naar:
Mooij Opleidingen
De Waterdief 42
1911 JS UITGEEST
of de inschrijfgegevens mailen naar: mooijopleidingen@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER
Voorletter en achternaam
ouder(s):
_____________________________
Straatnaam en nummer: ______________________________
Postcode en woonplaats: ______________________________
Telefoonnummer:

______________________________

E-mailadres ouder(s):

______________________________

wenst inschrijving voor de cursus computertypen/tekstverwerken 2020 - 2021 voor haar/zijn dochter/zoon:
Voornaam:

_______________________________________

Achternaam: ____________________________KLAS_______
Zij/hij gaat de lessen volgen in klas 1 van het Zaanlands Lyceum.
Het cursusgeld bedraagt € 183,00.
(inclusief leermiddelen, exclusief examengeld € 27,00).
De betalingsmogelijkheden zijn:
( ) 1 x € 178,00 (korting € 5,00) te voldoen voor 4 juli 2020
( ) 1 x € 181,00 (korting € 2,00) te voldoen voor 24 augustus
( ) 3 x € 61,00 te voldoen voor 24 aug, 28 sept en 28 okt.
Graag aangeven van welke mogelijkheid u gebruik maakt.
Bij betaling vóór 4 juli het bedrag overmaken op:
rekeningnummer NL20 SNSB 0928 7674 26 t.n.v. R. Mooij
van Mooij Opleidingen.
De inschrijving geschiedt voor de gehele cursus op de voorwaarden die op de achterzijde van dit formulier zijn vermeld.
Handtekening:
__________________________

Voorwaarden en klachtenregeling Mooij Opleidingen
1. Door het inleveren van het inschrijfformulier of het aanmelden via e-mail, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e) een overeenkomst aan te gaan met
Mooij Opleidingen.
2. Na bevestiging van ontvangst door Mooij Opleidingen heeft u een bedenktijd van
14 dagen om de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
3. Het cursusgeld dient op de op het inschrijfformulier vermelde data te zijn overgemaakt. Over lesgelden die niet tijdig zijn voldaan, kan worden gedisponeerd.
4. De cursus start, zo snel als mogelijk is, in het begin van het schooljaar en eindigt in
maart/april. Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.
5. Wij verzoeken u absentie van uw zoon/dochter per e-mail te melden. Wanneer
een cursist(e) 2 maal zonder melding afwezig is, wordt u gebeld.
6. Het niet volgen van de lessen door de cursist(e) ontheft u niet van de betalingsverplichtingen.
7. De cursus wordt afgesloten met het externe examen van de CREBO en CRKBO
geregistreerde examenvereniging CBT. Zie www.hetcbt.nl.
8. Betaalde lesgelden worden alleen bij bijzondere omstandigheden, binnen 14
dagen, na getroffen regeling, terugbetaald.
9. Het online type-programma heeft een beperkte geldigheidsduur.
10. De cursist(e) maakt gebruik van op school en thuis aanwezige apparatuur.
11. Mooij Opleidingen behoudt zich het recht voor, wanneer het aantal aanmeldingen niet kostendekkend is, de cursus te annuleren.
12. Opzettelijke schade of schade veroorzaakt door ander gebruik dan door de docent
aangegeven aan apparatuur, komt voor rekening van de cursist(e).
13. De cursist geeft – indien nodig – een adreswijziging door.
14. Alle informatie die door ouders of deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Mooij Opleidingen en de docenten. Bij de bevestiging van de
inschrijving, ontvangt u de privacyverklaring van de opleiding.
15. Klachten worden door het instituut binnen 7 dagen afgehandeld. Als er langere
tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan in kennis gesteld
waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Mooij Opleidingen verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
16. Bent u het oneens met de afhandeling van Mooij Opleidingen, dan kunt u uw
klacht schriftelijk indienen bij de arbitragecommissie van het CBT, Anemoonstraat
30, 2215 MT VOORHOUT. Bij het CBT wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld
en binnen 4 weken beantwoord. Het oordeel van de arbitragecommissie is bindend voor Mooij Opleidingen en de consequenties worden binnen 7 dagen afgehandeld. Klachten worden geregistreerd en gedurende 2 jaar bewaard.
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TYPEVAARDIGHEID
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Mooij Opleidingen
De Waterdief 42
1911 JS UITGEEST
Telefoon: 06-42 46 98 91
E-mail: mooijopleidingen@gmail.com
IBAN: NL20 SNSB 0928 7674 26

