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07/05/2020 

Beste leerling/ ouders -verzorgers 

Vanaf 11mei mogen we voorzichtig weer starten. 
 
Het draaiboek voor de opstart lag zover al klaar en zijn we momenteel aan het uitwerken. 
Vanwege de opgelopen achterstand in de afgelopen periode moet de gehele planning worden herzien. 
Vanuit het CBR moeten we nog even wachten op bericht wanneer we kunnen reserveren voor examens en 
rijtesten, 
dit maakt het nog even spannend! Er moeten behoorlijk wat uitgestelde examens/ toetsen worden ingehaald. 
 
De voorrang voor afspraken en lessen gaat vanaf 11mei dan ook naar de examen/toets rijtest kandidaten. 
 
Daaropvolgend gaan we vanaf eind Juni evalueren en voor alle leerlingen de rijlessen/intakegesprekken weer 
oppakken. 
De voorrang voor de rijlessen gaat daarbij naar de leerling die de theorie al hebben behaald. 
 
Bij de intakegesprekken nemen we de gehele rijopleiding altijd door , ook mbt de theorie. 
Er zijn veel mogelijkheden en de keuze van leren is uiteindelijk aan de leerling.  
Online leren is sinds kort een optie bij de rijschool en word als leerzaam ervaren. 
De online cursus is ook zelfstandig met enige begeleiding te volgen. 
Zelfstudie met theorieboek en oefenexamens (te verkrijgen via onze webshop)online is ook een mogelijkheid.  
 
Wat is de juiste leermethode die past bij jou kan ik moeilijk beoordelen maar voor vragen/advies mag je 
natuurlijk altijd kontakt opnemen. 
 
We hebben voor de leerlingen/ouders een groeps app waarin we meldingen en nieuws delen. 
Dat werkt handig en vlot, het is momenteel lastig om alle appjes-mails-telf te beantwoorden. 
We zijn hard aan het werk om de agenda zo goed mogelijk te plannen. 
 
 
Omdat we onnodig veel contacten nog even willen vermijden en we de regels van de overheid ook zeker 
willen toepassen kunnen we niet anders dan op deze wijze voorzichtig en stapsgewijs opstarten. 
 
Hopend op U begrip voor onze situatie 

Met vriendelijke groet, 

Anita   
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Pas op jezelf en elkaar in deze moeilijke periode! 


