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Mijn spreekbeurt over TypeTopia
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Zelf vertellen:

Ideeën over wat je kunt 
doen met de klas

1. Vertel waarom je TypeTopia doet 
en wat je ervan leert (blindtypen)

2. Waarom wil je dit blindtypen 
leren?

3. Hoe werkt TypeTopia

• Thuis oefenen, elke keer 
een dagopdracht van ca 15 
- 20 minuten

• Verschillende oefeningen 
en leuke typegames

• TypeTopia kijkt hoe je het 
doet (e-mails, rapporten)

• Ouders krijgen bericht hoe 
jij het doet.

4. Wat heb je nu al bereikt (print een 
rapport uit van je laatste module)

Idee 1: Doe de proefles op het 
Smartboard

• Zet iemand achter de computer 
die verbonden is met het 
Smartboard

• Ga naar de website van typetopia 
en start de proefles 1.

• Geef tijdens de proefles zelf nog 
wat informatie over het verhaal 
en de oefeningen (bereid dit thuis 
vast voor, zodat je wat leuks kunt 
vertellen)
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Leuke weetjes over typen:

Welk Engels woord kun je typen met 
de letters van de bovenste rij? 

Antwoord: typewriter. 

De verkopers van typemachines 
konden vaak maar één woord snel 
typen. Dat was het woord typewriter 
(schrijfmachine). Zo konden ze 
directeuren van bedrijven snel 
overtuigen dat je heel snel kon 
schrijven met de “schrijfmachine”.

Idee 2: Doe een typetest in je klas

• Ga naar: www.typetopia.com/
typetest

• Nodig de snelste typers uit van de 
klas om een typetest te doen.

• Schrijf de scores op het schoolbord 
op en bepaal de winnaar van de 
klas.

Waarom is gekozen voor de QWERTY 
indeling van het toetsenbord?

Antwoord: 

De eerste schrijfmachines hadden 
houten staafjes met letters aan het 
uiteinde. Door de toets aan te “slaan”, 
kwam de letter tegen een inktlint aan 
waardoor de afdruk op het papier 
terecht kwam. (zie afbeelding).



4

Als je te snel typte kwamen de houten 
letter armen tegen elkaar en konden 
ze breken.

Om dit te voorkomen is het 
toetsenbord zo ingedeeld, dat veel 
gebruikte letters ver uit elkaar zitten 
op het toetsenbord. Zo braken dus 
minder letter armen af tijdens het 
typen.

Meer informatie vind je op https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijfmachine
Daar staat ook een leuk filmpje over schrijfmachines.

Wil je nog meer weten over TypeTopia voor je spreekbeurt? 
Ga dan naar www.typetopia.com 

Leuk cadeau voor je hele klas ontvangen?

Stuur ons een paar leuke foto’s van je 
TypeTopia spreekbeurt, dan zetten wij 
die bij ons op Facebook, Insta enzo. 

Jij krijgt als beloning een leuke 
attentie voor je hele klas toegestuurd. 

Stuur je foto’s naar:
marketing@topiateam.com


