Autorijschool De Jong

THEORIECURSUS
Op 1 september 2014 starten we onze nieuwe theoriecursus.
De kosten van deze cursus bedragen € 125 en dit is incl. theorieboeken en de theorieaanvraag en de
kosten voor het theorie-examen.
Heeft de kandidaat echter al boeken dan brengen we € 30 minder in kosten.
De cursus wordt gegeven in het Dalton Lyceum te Barendrecht gevestigd aan de Zichtwei 1.
De cursus begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur en bestaat uit totaal 8 avonden.
De inhoud van onze cursus is als volgt:
les 1: Begrippen, bepalingen en borden.
les 2: Alcohol en ongevallen, aanhangwagens en lading, plaats op de weg.
les 3: Kruispunten en splitsingen.
les 4: Parkeren, stilstaan en verlichting.
les 5: Snelheid, tegenkomen en inhalen.
les 6: examentraining.
les 7 : examentraining.
les 8 : examentraining
Na elke les krijgt de kandidaat huiswerk mee wat in de volgende les wordt getoetst door middel van 10
vragen. Na elke les worden er ook 10 vragen gesteld over de behandelde stof. Er wordt les gegeven via een
PowerPoint presentatie.
In de periode na les 8 kunnen we dan het theorie-examen plannen . Het lijkt me verstandig als je bij de
eerste les een A4 mee neemt waarop de datums staan vanaf half oktober waarop je absoluut geen theorie
examen kan doen. In principe willen we voor de gehele groep tegelijk afspreken in Barendrecht bij het CBR
. De bedoeling is om zo snel mogelijk na aanvang van de cursus het examen te plannen bij het CBR. daar er
dan meestal nog genoeg plaats over is.
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. Ook blijkt dat de resultaten bij het CBR voor de theorie drastisch gedaald zijn. Plaatjes leren
heeft geen zin meer en alleen met echt het tekst boek leren , lessen volgen en voldoende examen trainen
op het juiste moment kan er een voldoende resultaat geboekt worden. Ook kan ik niet beloven dat een
ieder slaagt met deze cursus maar samen kunnen we er wel voor zorgen dat de kans groeit .
De kosten voor de cursus dienen bij aanvang van de cursus te worden voldaan, dit kan contant of per
pintransactie.
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De planning is dat de cursus gegeven word op de volgende datums:
maandag 1 september ,
dinsdag 9 september ,
maandag 15 september ,
dinsdag 16 september ,
maandag 22 september ,
dinsdag 23 september ,
dinsdag 30 september en
dinsdag 7 oktober.
Wat betreft les 7 en 8 twijfel ik nog om die te verdelen over 2 weken
of bijvoorbeeld te doen op maandag 29 september en dinsdag 30 september.
Het probleem zit hem ook in het CBR. CBR Barendrecht is van 8 september t/m eind oktober gesloten ivm
een verbouwing. We kunnen dan wel examen doen in Rotterdam Noord , Dordrecht of Rijswijk maar alle
drie de locaties zijn slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Rijswijk schijnt dan nog de beste optie te zijn
qua openbaar vervoer.
Het meest ideale is 1 á 2 weken na de cursus examen te doen zodat je nog even kan leren en je beter voor
te bereiden.
Wist je trouwens al dat je wekelijks kunt zien welke leerlingen er geslaagd zijn op www.autorijschooldejong.nl
Indien je aan deze cursus wil deelnemen vragen we je om een mail te sturen naar info@autorijschooldejong.nl zodat we een beeld krijgen hoeveel leerlingen er aan deel gaan nemen.

Vriendelijke groet,
Arnold de Jong
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