
Beste leerlingen, 

Zoals bekend gemaakt op 6 – mei – 2020 mogen we maandag 11 – mei – 2020 weer gaan beginnen 
met rijles geven geldend voor alle categorieën. 
 
Hiervoor is een veiligheidsprotocol opgesteld.  
 
Aanvang rijles al dan niet. 
 
Er dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om de les doorgang te laten geven:  
 
Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, verkoudheid, 
kortademigheid of benauwdheidsklachten?  
Dan kan en mag de rijles geen doorgang vinden. Dit geldt voor zowel jullie als leerling en de instructeur.  
 
Hygiëne. 
 
Er worden geen handen geschud. We proberen 1,5 meter afstand te bewaren al is dat natuurlijk zeer 
lastig dan wel niet mogelijk tijdens een lessituatie.  
De ventilatie van de auto blijft zoveel mogelijk uit, dit geldt ook voor de airco. De ramen blijven gesloten 
om luchtstroom in het voertuig zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Verwacht wordt dat je voor aanvang van de rijles je handen desinfecteert. Uiteraard zal dit ook 
aanwezig zijn in het voertuig.  
Het dragen van een mondkapje dan wel plastichandschoenen is volledig voor eigen rekening. Het is 
namelijk niet verplicht gesteld.  
 
De auto wordt na elke les gedesinfecteerd om besmetting zoveel als mogelijk te beperken. Uiteraard 
vindt dit ook plaats voor aanvang van je rijles. Dit vraagt soms wel een beetje extra geduld maar het is 
voor onze gezamenlijke gezondheid van groot belang hieraan te houden.  
 
Zaak is dat je vooral eerlijk bent en blijft over de ziektebeelden binnen je sociale kring.  
 
Vooralsnog is het niet mogelijk om een praktijkexamen voor de categorie-B in te plannen bij het CBR. 
Op dit moment is het alleen mogelijk om een examen AVB en AM in te kopen.  
Ook is het voorlopig niet mogelijk om met een B-examen mee te rijden. Dit om besmetting zoveel als 
mogelijk uit te sluiten.  
 
Ik kan mij voorstellen dat bovenstaande als ingrijpend kan worden ervaren. We hebben de 
verantwoordelijkheid naar mekaar om gezond te blijven.  
 
Uiteraard heb ik er weer zin in om te mogen aanvangen met hetgeen ik zo graag doe, rijles geven. 
Ik hoop jullie ook? 
 
Graag tot snel!  
 
Mvg, 
 
Rob Westra 
 
 



 
 
 
 
  


