
 
 
Datum: 24 maart 2020  
Betreft: Aanvullende info noodplan  
 
Beste cursisten en ouders/verzorgers van onze jeugdige cursisten,  
 
Het doet mijn team op kantoor, onze typecoaches en mijzelf enorm goed dat jullie in grote getalen 
begrip hebben voor de situatie en samen met ons zo optimaal mogelijk vorm proberen te geven aan 
de cursus typevaardigheid. Mijn dank daarvoor.  
 
Inmiddels hebben de eerste groepen les gekregen volgens het noodplan. Daaruit hebben we een 
aantal zaken geleerd.  
 
Gedragsregels Google Hangouts voor cursisten 
- Gebruik de groep in Hangouts alleen tijdens de geplande les.  
- Chat alleen wanneer daar door de coach om gevraagd wordt.  
- Schakel alleen de microfoon en camera in (als je die hebt) wanneer de coach daar om vraagt.  
- Wij kunnen ons voorstellen dat het leuk is om je vrienden weer even online te spreken. Daar is de 
groepschat echter niet voor bedoeld. Gebruik hiervoor andere kanalen (whatsapp etc). 
 
Wanneer start mijn les in Google Hangouts?  
Wij zijn maandag 23 maart gestart met het vervolgen van de groepslessen maar dan middels het 
noodplan. Kijk op jouw cursusplanning wanneer de eerste les is. De meeste cursusgroepen hebben 
deze week overigens een lesvrije week.  
 
De linkjes naar de groep in Google Hangouts 
Inmiddels hebben bijna al onze typecoaches de link naar Google Hangouts verstuurd via de 
berichtenpagina in de Typetuin. Check eerst de berichtenpagina in de Typetuin. Niet ontvangen? 
Mail ons op support@typetuin.nl en we helpen je snel verder.   
 
Oefenfrequentie 
Wij geven onze groepslessen nu noodgedwongen anders vorm. Ons doel, het aanleren van 
typevaardigheid alsmede oefenfrequentie zijn ongewijzigd: Het is belangrijk dat iedere cursist 
minimaal 5 dagen in de week, 2 x per dag een kwartier blijft oefenen in de Typetuin.  
Wanneer aan het einde van cursus, twee weken na de laatste les, blijkt dat er aanvullende 
maatregelen nodig zijn om tot het doel te komen, zullen wij per cursist met aanvullende oplossingen 
komen. Het moge duidelijk zijn dat gezien de onzekere toekomst we geen uitspraken kunnen doen 
over de vorm van deze aanvullende oplossingen.  
 
Veelgestelde vragen  
Via deze link vind je nog meer veelgestelde vragen terug over ons noodplan en hoe wij alle cursisten 
zo optimaal mogelijk proberen te begeleiden.   
 
Ik wens jullie allen nogmaals heel veel sterkte en wijsheid toe in deze onzekere tijd. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Richard Brouwers, directeur Typetuin  
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