10 Tips van RSL Almere om makkelijker te slagen.

1) Tijdens het examen en vooraf ben je zeker zenuwachtig om te presteren. Het is tenslotte het
uur van de waarheid. Bedenk goed dat je examinator met jou samenwerkt om je het beste
examen te laten rijden. Concentreer je daarom niet al te veel op de examinator en focus je
op je taak en dat is veilig rijden.

2) De drie dingen die het CBR van jou wil zien zijn: Veiligheid, Doorstroming en
Voertuigbeheersing.
3) We verwachten niet van jou dat alles perfect gaat, zo gaat het in het echte leven ook niet.
Kleine foutjes zijn dan ook toegestaan mits ze echt onveilig zijn.
4) Als je voor het verkeerslicht staat probeer je gedachten dan te kalmeren alvorens je weer
verder gaat. Zo krijg je snel de controle terug.
5) Probeer te voorkomen dat je jezelf gaat waarderen tijdens je rit. Dit is de taak van de
examinator en niet van jou. Zo wordt je niet afgeleid van je taak en dat is……? Zie punt 1
6) Bedenk dat de examinator het leuker vindt als je slaagt. Goed nieuws is immers leuker dan
slecht nieuws. De examinator is er niet bij gebaat als je zakt, dat is slechts een hardnekkig
verhaaltje dat al jaren rondgaat op alle schoolpleinen.
7) Als je een foutje maakt laat dit jou dan niet te veel afleiden van je taak. Jij weet immers niet
altijd of dit een zak fout betreft.
8) Bereid je goed voor op je examen. Neem de theorie nog eens door, het is al een tijdje
geleden dat je je theorie-examen hebt gemaakt. Kennis vervaagt. De hoofdstukken voorrang
en borden zijn belangrijk.
9) Tijdens de voorbereiding is het zaak dat je je papieren op tijd uitprint en klaarlegt i.p.v.
dezelfde ochtend erachter te komen dat je printer niet werkt. Controleer ook de
verloopdatum van je legitimatie.
10) Maak gebruik van de T.T.T. van het CBR. Het kost geld (meestal €200,-) maar het is
goedkoper dan zakken. Je kansen zullen meer dan verdubbelen als je deze test hebt gereden.
11) Bonus tip: Maak gebruik van een goede rijschool die bewezen heeft dat ze kunnen scoren
met jou en anderen. Kies niet altijd diegene omdat de rest van jouw klas daar ook heengaat.
Reviews geven een goede indicatie maar zijn niet alleszeggend. Ook de prijs van een pakket
mag niet leidend zijn, het is immer geen garantie om te slagen.
RSL Almere is kwalitatieve rijschool die al jaren hoog scoort met de examens omdat we onze
leerlingen uitvoerig testen voordat ze op examen gaan. Op deze manier sta je niet voor
verrassingen bij het CBR en lopen de kosten niet onnodig hoog op. Heb je hier vragen over?
Bel of mail ons gerust. (www.rsl-almere.nl)

