
CORONA PROTOCOL Verkeersschool in 1X RIJOPLEIDINGEN 
Deze informatiepagina op onze website is bedoeld om regelmatig te controleren op actuele informatie, richtlijnen 
& updates 
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Je hoeft niet meer in isolatie te gaan als je positief test op corona. Ook de richtlijn voor een zelftest bij 
klachten is komen te vervallen per 10 maart 2023. Dit kan omdat de omikron(sub)varianten minder 
ziekmakend zijn en doordat bijna iedere Nederlander gevaccineerd is en/of besmet is geweest met het 
coronavirus.   
 
Houd rekening met kwetsbare mensen 
Het coronavirus is constant onder ons aanwezig, maar minder ziekmakend. We noemen dat de 
endemische fase. In een endemische fase zijn er nog steeds kwetsbare mensen die een verhoogde 
kans hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus of een ander 
luchtwegvirus. Daarom blijft het belangrijk met hen rekening te houden.  

VOLG DE ADVIEZEN VAN HET RIVM BIJ KLACHTEN 

 

 

Belangrijke updates en informatie ten behoeve van onze klanten en leerlingen, over geannuleerde en 
opnieuw in te plannen praktijkexamens, tussentijdse toetsen (TTT) en theorie-examens, blijft 
Verkeersschool in 1X Rijopleidingen individueel communiceren naar de klant en/of de leerling, dit 
gebeurt telefonisch of per e-mail of per WhatsApp. 
 
Bij het hervatten van de rijlessen en/of overige dienst(en) na de coronamaatregelen en/of lockdown, 
blijft de klant en/of de leerling zelf verantwoordelijk om alle en de op dat moment geldende 
Rijksoverheid RIVM/ CBR/ Rijscholenbranche pandemiemaatregelen Corona volledig en naar 
waarheid op te volgen. *Artikel 4.4 + Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Verkeersschool in 1X Rijopleidingen 

 
 
Hygiëne in de lesauto is nog steeds prioriteit 
Na bijna 3 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met 
maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten 
we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Dus 
het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding 
van het virus aantoonbaar beperken (RIVM). 
 
Binnen Verkeersschool in 1X Rijopleidingen geldt: 
•• Richtlijnen & Adviezen altijd volgens de Rijksoverheid | RIVM ••   
Op de website van het RIVM ook Engelstalig vertaald. 
 
Van alle klanten en leerlingen wordt gevraagd en verwacht het CORONA PROTOCOL regelmatig te 
controleren op actuele informatie, richtlijnen & updates en dat zij de hygiënevoorschriften in acht 
nemen. Verkeersschool in 1X Rijopleidingen blijft alle klanten en leerlingen informeren over nieuwe 
berichtgeving & updates in het kader van de hygiënevoorschriften welke belangrijk zijn voor een 
goede en veilige continuïteit van de rijles en/of afgenomen dienst(en). Dit gebeurt met WhatsApp 
berichtgeving en tijdens de rijles en/of afgenomen dienst(en) met een mondelinge toelichting.  

Wij vragen alle klanten en leerlingen onze website www.verkeersschoolin1x.nl  & Social Media en de 
website van het CBR-examencentrum & het RIVM Rijksoverheid EXTRA goed in de gaten te houden 
voor alle Corona updates. 
 
 

http://www.verkeersschoolin1x.nl/

