
 
 

19 september starten we onze nieuwe theoriecursus. 
 

Waarom een theoriecursus? Doel van de cursus is om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het theorie-
examen en een goede basis te leggen voor het praktijk gedeelte. Tevens is de situatie-bevraging een  onderdeel 
in het praktijkexamen en is dit alleen op te lossen indien de kandidaat zijn kennis en inzicht optimaal is. 
Er wordt les gegeven via een PowerPoint presentatie. Aan het eind van elke les worden er ook 10 vragen 
gesteld over de behandelde stof, die dan ook samen nagekeken worden. Na elke les krijgt de kandidaat 
huiswerk mee.   
De inhoud van onze cursus is: 
 

Maandag 19 september Begrippen, bepalingen en borden. 
Dinsdag 20 september  Alcohol en ongevallen, aanhangwagens en lading, plaats op de weg. 
Maandag 26 september   Kruispunten en splitsingen.  
Dinsdag 27 september   Parkeren, stilstaan en verlichting 
Maandag 3 oktober  Snelheid, tegenkomen en inhalen. 
Maandag  10 oktober  Examentraining. 
Dinsdag 11 oktober  Examentraining. 

 
De kosten van deze cursus bedraagt € 182,50 en dit is inclusief theorieboeken en de theorieaanvraag en de 
kosten voor het theorie-examen en een kaart met 1000 examentraining vragen ter waarde van € 15. 
Heeft de kandidaat echter al boeken dan brengen we 45 euro minder in kosten. Het theorie-examen gaan we 
bij het CBR afspreken (met audio) en de kosten hier van zijn € 42,50, die zijn dus al bij het bedrag van € 182,50 
mee berekent.  De kosten voor de cursus dienen bij aanvang van de cursus te worden voldaan. Pinnen heeft de 
voorkeur maar er mag eventueel ook contant worden afgerekend. Aan het eind van de eerste les willen we 
afrekenen. 
 
De cursus wordt gegeven in het Dalton Lyceum te Barendrecht gevestigd aan de Zichtwei 1. 
Les 1 t/m 6 beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.40 uur. Les 6 en les 7 beginnen  om 19.30 uur tot 22.00 uur. 
 
Op woensdag 12 oktober of donderdag 13 oktober of vrijdag 14 oktober vind het theorie-examen plaats .  In 
principe willen we voor de gehele groep tegelijk afspreken in Barendrecht bij het CBR .   De leerling moet dan 
wel een digid-code hebben. Sinds kort kunnen er alleen nog maar aanvragen plaats vinden bij het CBR via deze 
code. Info www.digid.nl en www.cbr.nl . Leerlingen van onze eigen rijschool waarvan wij ook in de toekomst 
het praktijk examen gaan aanvragen adviseren we meteen ook de rijschool te machtigen via digid. Je hebt daar 
ons registratie nummer voor nodig bij het CBR en dat is 4827X3.  
 
We kunnen totaal rond de 15 leerlingen plaatsen Dus geef je tijdig op via WhatsApp of sms op telefoonnummer 
06 – 53788134, of via info@autorijschool-dejong.nl of via facebook of via www.autorijschool-dejong.nl via het 
contact formulier. 
 
Wist je trouwens al dat je wekelijks kunt zien welke leerlingen er geslaagd zijn via Twitter. 
Arnold de Jong @autorijschoolde En dat ik een persoonlijke en een zakelijke facebook pagina heb . Ik zou het 
leuk vinden als je mij en mijn bedrijf gaat volgen. 
 
Vriendelijke groet,  
Arnold de Jong. 
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