
 

 
 

 
 
Numansdorp, 30 oktober 2020 
Betreft: Aanbod typecursus (eventueel ook voor oud-leerlingen) 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Via Pica-typen bieden we met ingang van dit schooljaar de mogelijkheid aan leerlingen 
vanaf groep 5 om een uitstekende online typecursus te volgen. De kosten zijn slechts € 15 
per leerling. Dit is een extreem scherpe prijs; omdat we als school meedoen is dit mogelijk. 
Wij raden u aan uw kind een goede typecursus te laten volgen, niet alleen vanwege 
vervolgonderwijs, maar ook tijdens onze lessen wordt het vlot kunnen typen steeds 
belangrijker. De afgelopen jaren hebben op andere scholen van CSG De Waard al een flink 
aantal leerlingen de cursus gevolgd en afgerond. De kinderen worden online begeleid en 
mogen een heel schooljaar over de cursus, waar 3 maanden voor staat, doen. Dit jaar is er 
ook een speciale versie beschikbaar voor leerlingen met dyslectische kenmerken. 
 
Aangezien we binnen ons lesprogramma niet de tijd hebben om deze cursus klassikaal aan 
te bieden en we ook binnen onze financiën niet de ruimte hebben om dit te financieren, 
bieden wij deze cursus als naschoolse activiteit aan. Uit ervaring op andere scholen blijkt 
dat de cursus voor de leerlingen goed te doen is, maar er hoort ook (leren) volhouden bij. 
Oud-leerlingen kunnen eventueel ook deelnemen. We maken voor hen een aparte groep 
aan. 
 
De leerkrachten zullen uiteraard de deelname van de kinderen stimuleren, het proces 
volgen en de diploma's uitreiken, ook de betaling van de cursus zal via school lopen. 
 
Omdat er thuis geoefend moet worden, is het nodig om de toetsen af te plakken met 
stickers. Dat is voor andere gebruikers van die computer niet zo handig. Makkelijker is om 
een extra toetsenbord te hebben. Als u thuis geen ongebruikt toetsenbord heeft, kunt u een 
toetsenbord via school kopen (€ 10,-) of huren (€ 5,-). 
 
Via dit formulier kunt u uw kind inschrijven. Maakt u het verschuldigde bedrag direct ook 
over op schoolrekening NL66 RABO 0332011437 t.n.v. CSG De Waard, inzake CBS De 
Bron onder vermelding van PICA, groep en naam van uw kind? 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQSDf2pK8ZJEKzqr16JoUoCxO5dyoWre-ZB6e6QdOcn-wmA/viewform?usp=sf_link

