CORONA UPTDATE & WINTER UPDATE

18 december 2021

Beste auto, motor en bromfiets cursisten,
Bij deze een update betreft de nieuwe Lock down en de winter
omstandigheden.

Lock down:
Met ingang van zondag 19 december 2021 gaat de nieuwe corona Lock down
in.
Rijscholen en het CBR worden echter gezien als ‘uitgezondere dienstverlening zoals:
tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open’.
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/18/verspreidingomikron-vertragen-nederland-in-lockdown)
Dit betekent dat wij gewoon open kunnen blijven en dat de geplande rijlessen
dan wel praktijkexamens gewoon doorgaan.
(Mocht dit nog weer worden aangepast dan krijg je bericht hierover van mij.)
Auto leerlingen:
Voor auto leerlingen blijven de regels gelden dat er alleen rijles gegeven mag
worden tussen 05.00 en 17.00 uur en dat er niet meer dan 2 personen in de
lesauto zich mogen bevinden.
Tevens is het vanaf nu verplicht voorafgaand van de rijles je handen te
desinfecteren en een mondkapje te dragen.
Motor/ bromfiets leerlingen:
De motor/ bromfiets rijlessen ondervinden geen hinder van de tijdslots die zijn
opgelegd voor de autorijlessen.
De geplande rijlessen die zijn afgesproken kunnen hierdoor gewoon doorgaan.
Theorie examens CBR:
Momenteel is nog onduidelijk hoe het CBR omgaat met de nieuwe Lock down
regels. Kijk op de site van het CBR voor meer info over dit onderwerp:
www.cbr.nl
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Winter update:
Auto rijlessen:
De lesauto is inmiddels al voorzien van winterbanden en winterweer betekend
de nodige risico’s!
Dus de ideale leeromstandigheid hoe om te gaan met dit winterweer in de auto.
Weet jij bijvoorbeeld hoe je de koude dieselauto moet starten of waar zat het
knopje voor de ruitenverwarming op de achterruit? Je snapt deze winterse
omstandigheden zullen geen probleem zijn voor de autorijlessen en gaan
gewoon door!
Motor/ Bromfiets rijlessen:
Het herfstweer heeft zijn intreden al gedaan en af en toe laat het winterweer ook
al van zich horen. Wat betekent dit voor de rijlessen? Zodra de
weervoorspellingen in de zin van gladheid of onweer roet in het eten gooien kan
de rijles geannuleerd worden.
Voorbeeld:
In de nacht voorgaand aan je rijles is er nachtvors geweest, maar overdag is de
weg schoon. Dan gaan de motor/ bromfiets rijlessen gewoon door. Echter als er
’s avonds weer nachtvorst opkomst is en er is twijfel bij de instructeur over
gladheid dan kan er een mogelijkheid zijn dat de instructeur contact met je zoekt
om de rijles te annuleren. (De kosten voor deze geannuleerde rijles komen
daarmee dan ook te vervallen).
Sneeuw:
Als het sneeuwt en de wegen zijn niet meer begaanbaar worden de motor/
bromfiets rijlessen geannuleerd.
Met vriendelijke groet,
Thomas Koetsier
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