Ter attentie van: de ouders van ________________________________________________

Beste Ouder,
Onze school organiseert twee “vernieuwde” typecursussen voor leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde leerjaren.
Deze cursussen zullen telkens doorgaan van 16.15u tot 17.15u (in de mediatheek van de school).






maandag
maandag
maandag
maandag

CURSUS A
4 februari 2019
11 februari 2019
18 februari 2019
25 februari 2019






CURSUS B
donderdag 7 februari 2019
donderdag 14 februari 2019
donderdag 21 februari 2019
donderdag 28 februari 2019

Kostprijs en inschrijven: € 85
Inbegrepen in de kostprijs: de 4 lessen, 1 jaar toegang tot het nieuwe oefenplatform, dagelijkse online coaching tijdens de
cursus & na de cursus wekelijks een opdracht om het typen te onderhouden (gedurende 1 jaar)
Hoe inschrijven: gelieve vóór 1 december 2018:
1° De kostprijs te storten op het rekeningnummer van de firma: HANVER SERVICES |
GEUZESMISSESTRAAT 25B, 8880 ROLLEGEM | 385-0187743-14 | BE94 3850 1877 4314
Bij de mededeling plaats je de naam van je zoon of dochter en ook van onze school.
2° De onderstaande inschrijvingsstrook op school ingevuld terug te bezorgen.








Typelessen na de schooluren op de computer (laptop) in de gebouwen van de school
Voor leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde leerjaren
De firma zorgt voor de laptops tijdens de lessen
De cursus duurt 4 weken en elke week wordt er 1 uur les gegeven
De leerlingen krijgen na elke les werkjes mee naar huis om te oefenen
De leerlingen hoeven geen typemachine aan te schaffen; ze kunnen thuis ook op de computer oefenen
Per groep maximum 8 à 9 leerlingen om individuele begeleiding mogelijk te maken

——————————————————————————————————————————————————————
TYPECURSUS SCHOOLJAAR 2018-2019
NAAM en VOORNAAM LEERLING:
LEEFTIJD:

VOORKEUR DAG: MAANDAG / DONDERDAG / GEEN (*)
(*): schrappen wat niet past

KLAS:
E-MAILADRES OUDERS:
INTERNETVERBINDING THUIS:
Ο ja
Ο neen
Handtekening ouder(s),



Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem

Gelieve vóór 1 december 2018:
de kostprijs te storten op de rekening van HANVER SERVICES
 de inschrijvingsstrook ingevuld op school te bezorgen

T 056 65 01 40 | T 056 65 01 41

info@bsdetoekomst.be

www.bsDeToekomst.be

