
Rapido Typen voor kids 
 

 
 
Beste Ouders, 
 
We gaan eind september op de Meester Aafjes te Meteren weer met een cursus 
computertypen van start, die speciaal bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6.  
De lessen worden gegeven op de donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. In totaal  
10 keer 1 ½ uur om de week inclusief examen en diploma uitreiking.  
 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat  nu al een paar jaar hebben 
gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met 
aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De diploma eisen zijn voor deze kinderen 
aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook 
altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun 
best doen, gaan ze door tot ze het diploma hebben behaald.  
 
De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief diploma garantie.  Voor een 
toetsenbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in 
termijnen worden betaald.  
 
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u rechtstreeks mailen 
naar rpmfriggen@planet.nl in verband met een webmail storing. Zodra deze over is kunt u naar 
www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U 
kunt dan ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl  voor vrijblijvende informatie. Ik bel zo 
spoedig mogelijk, voor het doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook 
het strookje invullen en bij de administratie inleveren. 

 
We houden rekening met het Covid-19 virus en passen, daar waar nodig, de lessen op aan. 
Alles in overleg met school en de regels die daar dan gelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Friggen 
rpmfriggen@planet.nl  
info@rapidotypen.nl  
06-53268098 

 
Graag binnen 2 weken retour!     Rapido Typen  
 
Naam:   Naam kind:  
 
Adres:  Postcode:  
 
Woonplaats:  Telefoonnummer: 
 
Naam School:  Groep:  
 
Email:               Geboortedatum:      
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