Gratis
typen!

Gratis oefenen

- Verder typen - Diploma halen

Gratis oefenen
Goed van je dat je een gratis code hebt aangevraagd om te leren typen!
Heb je nog geen code?
Op de volgende bladzijden lees je hoe je deze code kunt activeren.
Ook lees je hoe je moet beginnen met je eerste les.
En je leest informatie over een goede typhouding.
De totale cursus Typeskills for kids bestaat uit 10 lessen.
Wil je daarna een certificaat halen, dan kan dat.
Daarover lees je meer op de laatste bladzijde van dit boekje.
Heel belangrijk bij de typoefeningen is dat je geduldig bent.
Oefen zo vaak als je kunt.
Het aanleren van de bewegingsbanen is niet gemakkelijk.
Het kost tijd om een hoge type snelheid te halen en weinig fouten te
maken. Je zult zien dat je snelheid en nauwkeurigheid beter worden als
je verder komt in het programma. Geef niet te snel op!
Veel succes.
Als je probemen hebt, kun je een e-mailtje sturen naar
info@typeskills.nl.

2

Gratis oefenen

- Verder typen - Diploma halen

Vriend of vriendin van Guido worden
Om vriend of vriendin van Guido te worden, moet je je aanmelden.
Daarvoor heb je de activeringscode nodig.

1.

Om je aan te melden ga je naar kids.typeskills.nl (zonder www
ervoor).

2.

Je krijgt dit scherm te zien:

3.

Je moet deze gegevens invullen. We helpen je daarbij:
Activeringscode deze heb je net gekopieerd
Groepscode

Gebruik de code die je van je leerkracht krijgt.

		
		

Als je geen code hebt gekregen,
dan gebruik je deze code: x262tu9q.

Gebruikersnaam	typ als gebruikersnaam bijvoorbeeld je
voornaam. Misschien bestaat deze naam al.
Dan neem je een makkelijk te onthouden woord.
Wachtwoord	kies een makkelijk te onthouden woord.
Je moet je wachtwoord twee keer intypen.
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Controleer of je alles goed hebt ingevuld.
Heb je geen typfouten gemaakt? Klik dan op de knop Activeren.

5.

Dit scherm verschijnt:

a.

Klik op de zin Ga naar het inlogscherm om in te loggen.

Het kan zijn dat je gebruikersnaam al in gebruik is.
Je ziet dan deze melding:

Verander dan je gebruikersnaam.
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Je eerste les
Als je vanaf nu met Guido gaat werken hoef je alleen je gebruikersnaam
en wachtwoord in te typen.

1.

Typ je gebruikersnaam.

2.

Typ het wachtwoord.

3.

Klik op de knop Inloggen.
Je bent nu in het volgende scherm.
Guido heet je welkom en stelt zichzelf voor.
Hij vraagt wat je wilt doen.

4.

Klik op de knop Direct beginnen.

5

Gratis oefenen

- Verder typen - Diploma halen

Het programma wordt opgestart.
Je begint met Les 1 – oefening 1
In deze oefening leer je de letter j typen met je rechterwijsvinger.

In het blokje zie je staan, dat je gaat beginnen met les 1 – oefening 1
en met welke vinger je de letter j typt.
Het grijze balkje geeft aan hoever je bent met de les.
5.

Klik op de knop Beginnen.
Je ziet dit scherm voor je:
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Voor je verder gaat...
Voor je verder gaat, moet je eigenlijk de tekst lezen over
Bewegingsbanen en Grondstelling.
Lees ook de tekst over Je typhouding.
Deze tekst staat achterin deze handleiding.
Nou, we gaan weer verder...
1.

Kijk naar je beeldscherm.

spatiebalk
Je ziet een regel met alleen maar de letter j.
De letter die je gaat typen staat in een blauw blokje.
Je typt de letter en het blokje verspringt automatisch naar de
volgende letter.
Typ de letters in het blauwe blokje.
Typ je een verkeerde letter, dan wordt het blokje rood.
Je kunt pas verder als je de goede letter hebt ingedrukt.
Als er geen letter in het blokje staat dan druk je een keer op de
spatiebalk.
Dit doe je door met de duim van je linkerhand op de spatiebalk te
drukken.
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Begin maar.
2.

De eerste regel is getypt!
Dit scherm verschijnt:

Guido weet dat je, zeker in het begin, niet foutloos typt.
Daarom laat Guido je na elke getypte zin weten of deze goed
gemaakt is.
In het blokje zie je staan Gehaald.
Ook zie je staan hoeveel fouten je hebt gemaakt.
En er staat wat je snelheid is. Maar dat is nu nog niet belangrijk.
Daaronder staan twee knoppen: Herhalen en Volgende zin.
Als je de oefening nog een keer wilt doen, druk je op de knop Herhalen.
Je kunt ook verder gaan naar de volgende zin.
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Zie je alleen een knop Opnieuw?

Dan heb je per ongeluk te veel vergissingen gemaakt. Guido vindt het
beter, dat je de regel nog een keer typt.
3.

Wil je stoppen met oefenen?
Klik dan bovenaan op de knop Stoppen.
Dit scherm verschijnt:

Klik op de knop Uitloggen om het programma te sluiten.
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Verder met je les
De volgende dag ga je weer verder met oefenen.
1.

Ga naar de website.

2.

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

3.

Klik op de knop Inloggen.

4.

Dit venster staat nu op je scherm:

Je ziet dat Guido je welkom heet en weet wanneer de laatste keer
was dat je bent ingelogd.
5.

Klik op de knop Ga naar het menu.

6.

In het volgende scherm klik je op de knop Verder met de les.

7.

Klik op de knop Beginnen.
Je gaat nu verder met oefenen waar je de laatste keer stopte.
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Even naar je resultaten kijken
Als je bent ingelogd, zie je ook een knop Resultaten.
Als je daarop klikt krijg je per oefening te zien hoe je het hebt gedaan.
1.

Klik op de knop Resultaten.
Je ziet dit scherm voor je:

Je ziet blauwe en grijze knoppen.
De blauwe knoppen zijn van de lessen die je al hebt gemaakt.
2.

Klik op de knop Les 1.
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Klik op Oefening 1. Je ziet dit scherm:

Als er een
staat, betekent dat dat je die oefening goed hebt
gemaakt.
Vind je dat je in een regel toch teveel fouten hebt gemaakt?
Klik dan op
om de oefening nog een keer te doen.
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Bewegingsbanen
Met Guido ga je leren blind te typen.
Dat wil niet zeggen dat je met je ogen dicht typt.
Maar wel, dat je typt zonder op je toetsenbord te kijken.
Dan moet je natuurlijk wel weten waar alle letters zitten.
Daar is een systeem voor.
Elke vinger typt een vast aantal letters en cijfers.
Dus met bijvoorbeeld je linkerpink typ je altijd de letters Z, A en Q.
Je noemt dat een bewegingsbaan.
Zo heeft elke vinger een bewegingsbaan.
In de eerste 6 lessen leer je deze bewegingsbanen uit je hoofd.
Je hoeft dan niet meer na te denken met welke vinger je welke letter
typt.

Je ziet dat er vijf kleuren zijn.
Elke vinger heeft zijn eigen kleur:
Linker wijsvingers
Rechter wijsvinger		
Middelvingers 			
Ringvingers 			
Pinken 			

Paars
Geel
Oranje
Groen
Blauw

Duimen 	Slaan de spatiebalk aan om ruimte te maken tussen de
woorden.
Entertoets	Om een nieuwe regel te beginnen druk je met de pink
van de rechterhand op de entertoets
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Grondstelling
Het is belangrijk dat, als je begint met typen, je vingers altijd op
dezelfde toetsen van het toetsenbord staan.
Dit wordt de grondstelling genoemd.
De grondstelling bestaat uit de volgende lettertoetsen:
Linkerhand

Rechterhand

Voor je gaat typen plaats je je vingers ALTIJD in de grondstelling.
Je rechterwijsvinger staat altijd op de lettertoets J.
En je linkerwijsvinger staat altijd op de lettertoets F.
Je kunt deze toets blindelings vinden omdat er een puntje of een
streepje dat je kunt voelen op de toets is geplaatst.
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Omdat je niet op je vingers mag kijken zal het in het begin moeilijk zijn
om geen fouten te maken. Om je te helpen de goede toets te vinden,
zie je op je beeldscherm het toetsenbord afgebeeld.
Wanneer je de letter F indrukt, zie je deze oplichten op het toetsenbord
op je beeldscherm. Sla je de verkeerde letter aan, dan zie je deze ook
oplichten.
Nog een paar tips voor je begint:
•

Typ rustig en met aandacht.

•

Spreek tijdens het typen de letters zachtjes mee.

•

Nauwkeurigheid gaat voor snelheid.

•

Let op je houding achter de computer.

•

Zet het toetsenbord aan de rand het bureau.

•

Ga rechtop zitten met je rug tegen de rugleuning.

•

Plaats je vingers op de toetsen van de GRONDSTELLING.

•

Houd de polsen iets omhoog en naar elkaar toe.

•

De vingers iets gekromd, dat maakt het typen gemakkelijker.

•

Leg je duimen op de spatiebalk.

15

Gratis oefenen

- Verder typen - Diploma halen

Je typhouding
Heel belangrijk bij de typoefeningen is dat je geduldig bent. Oefen
zo vaak als je kunt. Het aanleren van de bewegingsbanen is niet
gemakkelijk. Het kost tijd om een hoge type snelheid te halen en weinig
fouten te maken. Je zult zien dat je snelheid en nauwkeurigheid beter
worden als je verder komt in het programma. Geef niet te snel op!
Tips om goed achter je computer te zitten:
•
Zit altijd rechtop achter je computer en zet je voeten plat op de
grond.
•
Zorg dat je onderbenen verticaal zijn, zodat de hoek tussen je
boven- en onderbenen ca. 90 graden is.
•
Zorg ervoor dat je onder- en bovenarm een hoek van ca. 90 graden
maken.

•
•
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Kijk naar je scherm met je hoofd iets naar voren gebogen.
Zorg ervoor dat er tussen je ogen en je beeldscherm een afstand
zit van 50 tot 80 cm. Als je je arm uitstrekt mag je arm het
beeldscherm niet raken.
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Tijdens het typen moet je je polsen recht houden. Laat je polsen/
handen tijdens het typen zweven boven het toetsenbord.
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Certificaat halen
Als je klaar bent met les 10 kun je een certificaat halen.
Er zijn 2 mogelijkheden:
•
of je besteld een code voor een online examen en als je dat
examen haalt ontvang je een certificaat.
•
of je doet een aanvraag voor een examen met een examinator.
Als je dat examen haalt, ontvang je een diploma.
Voor een certificaat bestel je de code via Certificaat halen en dan deze
link op de site www.typeskills.nl:

Het deel Certificaat halen bestaat uit
•
Examentraining
•
Online examen
Om goed voorbereid te zijn, moet je veel oefenen.
Er zijn 13 examentrainingsoefeningen die je kunt doen.
Het online examen bestaat uit twee teksten die je moet intypen binnen
de tijd van 10 minuten. Daarbij mag je niet meer dan 10 woordjes fout
typen. Als je dat haalt, ontvang je een certificaat.
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Je examencode activeren
Je hebt een code gekocht voor Certificaat halen. Deze code moet je
toevoegen aan je account bij TypeSkills for Kids. Dat gaat hetzelfde als
bij de code voor Verder typen. Het gaat zo:
1.

Ga naar de website van Guido.

2.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

3.

Je ziet in het welkomstscherm rechtsboven een poppetje staan.

4.

Klik op het poppetje. Je ziet in het scherm je gegevens staan.

5.

Typ in het vak Examencode de code voor Certificaat halen.

6.

Klik op de knop Wijzig.

7.

Klik op de knop Menu om terug te gaan.
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Beginnen met Examentraining
1.

Log in op Guido.

2.

Je ziet de knop Examentraining staan.

3.

Klik hierop. Het volgende scherm verschijnt:

4.

Klik op de knop Beginnen om de eerste oefening te doen.

Je ziet dat de woorden die je moet typen in het rood staan.
Als het woord getypt is en je geeft spatie wordt het volgende woord
rood.
Ben je aan het einde van de tekst dan klik op de knop KLAAR.
Ook nu komt het percentage fouten en je snelheid in het blokje te
staan.
Een tekst is goed gemaakt, als het foutenpercentage minder dan 1% is
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Beginnen met Examen
1.

Log in op Guido.

2.

Klik op de knop Examen.

3.

Klik op de knop Beginnen om het eerste examen te doen.

4.

Ben je aan het einde van de tekst dan klik op de knop KLAAR.

5.

In het blokje staat het percentage fouten en je snelheid.

6.

Je bent geslaagd als je minder dan 2% fouten hebt en een
snelheid hoger dan 100 toetsaanslagen per minuut.

Niet gehaald?
Als het percentage fouten hoger is dan 2% en/of het aantal
toetsaanslagen onder de 100 ligt, dan voldoe je niet aan de
exameneis. In het blokje zie je dan staan Niet gehaald.
Wel gehaald?
Staat er Gehaald dan klik je op Volgende oefening en begin je
aan de tweede tekst. Ben je klaar met de tweede tekst klik dan
weer op Klaar en het resultaat van de tweede tekst zie je in het
blokje dat verschijnt.
De knop examen verdwijnt als beide teksten goed gemaakt zijn.
Om je resultaat van het examen nog een keer te bekijken klik je
op de knop resultaten – daarna op de knop examen.

21

Gratis oefenen

- Verder typen - Diploma halen

Guido feliciteert je met het
behalen van je

certificaat!

Certificaat aanvragen
Als je het examen gehaald hebt, wil je natuurlijk ook een certificaat.
Die krijg je van ons als PDF toegestuurd.
Maar dan moet je wel aan ons doorgeven dat je je examen hebt
gemaakt.
Stuur daarom een mail naar info@typeskills.nl.
Zet in mail je naam en het liefst je activatiecode.
En zet erin dat je je examen hebt gehaald en dat je graag een digitaal
certificaat wilt hebben.
Het kan even een weekje duren, maar dan heb je je certificaat in huis
met je naam en het resultaat van je examen.
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