
 
 
 
Datum: 3-6-2020 
Betreft: laatste lessen  
 
Beste cursisten en ouders/verzorgers van onze jeugdige cursisten,  
 
Aanstaande maandag 8 juni gaan alle leerlingen van de basisschool weer tegelijk naar school. Nadat 
dit door premier Rutte bekend is gemaakt hebben wij bewust gewacht op meer informatie vanuit het 
RIVM en de PO-raad om te bepalen wat voor consequenties dit heeft voor de resterende lessen van 
de groepscursus van de Typetuin.  
 
Het herziene protocol vanuit de PO-raad alsmede de maatregelen vanuit het RIVM zorgen ervoor dat 
wij onze (laatste) lessen helaas NIET op locatie kunnen verzorgen. We hadden zo graag weer op de 
locaties zelf les willen geven. Wij stellen de gezondheid van alle betrokkenen echter boven alles. De 
belangrijkste aspecten om dit te besluiten:  
 
- Professionals van buitenaf worden beperkt toegelaten. Het gaat hier om bijvoorbeeld 
jeugdhulpverlening. Onze typecoach valt hier niet onder.  
- Leerlingen moeten na reguliere schooltijd direct naar huis of de BSO.  
- Onderwijs vindt dagelijks in dezelfde groepssamenstelling plaats.  
 
Concreet betekent dit dat wij onze laatste lessen online vorm blijven geven. 
 

Na de laatste les  
Na de laatste les worden de cursisten nog 14 dagen begeleid door de typecoach. Na deze periode 
kan de cursist met alle vragen terecht bij Professor Begoni (via de berichtenmodule in de Typetuin). 
De cursist kan gewoon blijven oefenen en uiteindelijk (proef)examen doen.  
 
Extra begeleiding september-december 
De zomerperiode gebruiken wij intern om de beloofde extra begeleiding van 1 september t/m 31 
december vorm te geven. Die cursisten die eind augustus nog niet het examenniveau hebben 
behaald ontvangen uiterlijk eind augustus bericht over de wijze waarop we deze extra begeleiding 
gaan verzorgen. 
Belangrijk: wij verzoeken alle cursisten tot die tijd zo goed als mogelijk in de zomerperiode door te 
oefenen om wel op niveau te blijven.  
 
Gratis onderhoudsmodule  
Vergeet niet om je voor 1 juli aan te melden voor die gratis onderhoudsmodule t.w.v. 50euro. Doe 
dit ook wanneer je nog niet geslaagd bent. Lees hier terug hoe je je kunt aanmelden.   
 
Namens alle collega’s van de Typetuin wens ik alle cursisten veel succes toe met het afronden van de 
cursus. En mocht je door de Coronacrisis wat langer nodig hebben dan zijn we er voor je. Beloofd!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Richard Brouwers, directeur  

https://www.typetuin.nl/app/uploads/2020/05/2020-05-27-gratis-onderhoudsmodule.pdf

