
Welkom, Liewe Onnie 
Baie dankie dat jy by 'Die Onderwysers Klaskamer' se lidmaatskapopsie vir 2022

aangesluit het! Dit is 'n plesier om jou by die Lidmaatskap te verwelkom!

Met die 'Maandelikse' Lidmaatskapopsie, het jy toegang tot die privaat lede  area op

die webwerf. Jy kry ook spesiale toegang tot die privaat 'Die Onderwysers

Klaskamer - Members Club' Facebook Groep. Jy kry ook VERSKEIE byvoordele met

hierdie lidmaatskapopsie! 

Hierdie byvoordele sluit in - 

Jy betaal 'n EENMALIGE BEDRAG vir jou Lidmaatskap en kry ONBEPERKTE TOEGANG

tot produkte, pakkette, werkkaarte en 'freebies' in plaas van om R200.00 per

pakket of R80.00 per produk te betaal.

EEN ONDERWYSER HET ONBEPERKTE TOEGANG (VIR DIE MAAND) tot produkte, pakkette

en werkkaarte.

EEN ONDERWYSER HET TOEGANG tot EEN GRAAD of EEN LIDMAATSKAP AREA (VIR DIE

MAAND). 

ONMIDDELLIKE aflaai van produkte. Daar is GEEN WAG PERIODE van wanneer skakels

aan jou gestuur word nie.

Kry 5+ NUWE PRODUKTE vir die maand!

Toegang tot PRIVAAT LEDE AREA op die webwerf, wat beskerm word deur 'n

wagwoord.

EKSKLUSIEWE maandelikse 'deals' & EKSKLUSIEWE maandelikse 'freebies'.

Toegang tot privaat 'Die Onderwysers Klaskamer - Members Club' Facebook Blad vir

die maand.

Jy HOEF NIE MEER na produkte te soek nie, jy kan 'n klik weg wees van hulpbronne op

aanvraag!

Hier is belangrike inligting rakend jou lidmaatskap: Hier is belangrike inligting rakend jou lidmaatskap: 
Gebruikersnaam/Username om aan te meld by die webwerf - jy gebruik DIESELFDE

gebruikersnaam wat jy nog altyd gebruik het om aan te meld by die webwerf. 

Wagwoord/Password om aan te meld by die webwerf - jy gebruik DIESELFDE wagwoord

wat jy nog altyd gebruik het om aan te meld by die webwerf. 

Wagwoord/Password vir die privaat lede area op die webwerf - sodra jy

die bewys van betaling aan info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com gee-pos

het kry jy 'n e-pos met die wagwoord vir die privaat lede area!



Bankbesonderhede om jou betaling te maak:
Gebruik die volgende bankbesonderhede om jou lidmaatskap betaling te maak -  

62900985279

J Jonker 

FNB 

Savings Account 

Branch Code: 250655

Verwysing: Naam & Van 

Stuur asseblief die Bewys van Betaling na: info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com 

Alle navrae moet asseblief gestuur word aan - info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com

E-posse asook enige ander navrae word die volgende dag geantwoord en hanteer. 

Behoorlike beplanning sal jou op koers hou terwyl jy onderrig, sodat jy meer kan

onderrig en minder bestuur. By 'Die Onderwysers Klaskamer' is my doelwit om

onderwysers se lewens makliker te maak deur hulle te voorsien van kwaliteit

hulpbronne, advies, beplanning wat tyd bespaar, inspireer en motiveer. 'Die

Onderwysers Klaskamer' verskaf opvoeder-geskepte hulpbronne vir onderwysers, wat

bewys is om jou tyd te bespaar! 'Die Onderwysers Klaskamer' verskaf 'n biblioteek

van in-dept onderrigmateriaal en hulpbronne wat in lyn is met die nuutste ATP's en

ten volle voldoende aan die KABV. 

Laat ek jou help om die beste van 2022 te maak! 

Al my liefde. 

Jess x

Bankbesonderhede om jou betaling te maak:



JY MAG NIE hierdie produk vir kommersiële doeleindes gebruik nie.
Hierdie produk MAG NIE verniet beskikbaar gestel word op sosiale media nie (Facebook, Pinterest,

Instagram ens.)

JY MAG NIE hierdie produk as jou eie werk eis nie. 

JY MAG NIE veranderinge aan hierdie produk bring nie, of dit nou verwydering, byvoeging of enige

ander veranderinge is.

JY MAG NIE hierdie produk verkoop of op enige manier wins uit hierdie produk maak nie.

JY MAG NIE hierdie produk uitdruk en die gedrukte kopie aan ander verkoop nie. 

JY MAG NIE hierdie produk bêre of versprei hierdie op enige ander webwerf of op 'n ander plek waar
ander dit elektronies kan opneem aflaai nie (Dropbox, One drive) 

JY MAG NIE hierdie produk aan enige iemand ander e-pos of stuur nie. Hulle moet dit self direk van

ons webwerf af bestel. 
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  As u onseker is oor ons gebruiksvoorwaardes, help ons graag! Stuur 'n e-pos na   

  info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com. Ons sal ons bes probeer om so gou as moontlik te reageer! 

  LET WEL: JY KAN VERANTWOORDELIK GEHOU WORD INDIEN U NIE BY DIE BOGENOEMDE GEBRUIKSVOORWAARDES 

  HOU NIE. 

die produk gebruiksvoorwaardes:die produk gebruiksvoorwaardes:
Liewe Onnie,
Hierdie produk is die intellektuele eiendom van Die Onderwysers Klaskamer. Die inhoud daarvan word

beskerm deur die Internasionale kopieregwette. Die reproduksie, verandering, verspreiding en herdruk van

hierdie produk is streng verbode. Hierdie produk is slegs vir persoonlike of klaskamer gebruik. Dit is nie

vir kommersiële gebruik nie. Deur dit te gebruik, stem u in dat u dit nie sal kopieer nie of reproduseer

nie, behalwe vir u eie persoonlike gebruik, en nie-kommersiële gebruik.

Jy Mag: 
JY MAG hierdie produk op jou rekenaar aflaai en stoor. 

JY MAG hierdie produk uitdruk en soveel kopieë as wat u wil vir u persoonlike gebruik in u klaskamer

of tuis maak, waar GEEN wins (geld) gemaak word nie. 

JY MAG mense na 'Die Onderwysers Klaskamer' se Facebook groep, blad, en webwerf verwys.
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Jy Mag Nie: 


