Beste ouder/verzorger,
Binnenkort mag uw zoon/dochter starten met zwemles in zwembad De Vlaskoel. Bijgaand willen we
u inlichten over het zwemlestraject en de zwemlessen.
Inhoudelijk:
Uw kind gaat starten met zwemlessen voor het Zwem-ABC. Dit traject bestaat uit 3 toetsmomenten.
A-diploma: na het behalen van het A-diploma is uw kind zwemveilig in kleinere, overzichtelijke
zwembaden zoals de Vlaskoel.
B-diploma: na het behalen van het B-diploma is uw kind zwemveilig in grotere zwembaden en
buitenbaden.
C-diploma: met diploma C op zak is uw kind een echte vriend van het water geworden. Uw kind is
dan zwemveilig onder alle omstandigheden en bij alle activiteiten in, op en langs het water.
Zwembad de Vlaskoel werkt t.a.v. het A-diploma met oplopende niveaus 1 t/m 5.
Niveau 1 en 2 : waterdiepte 30 tot 130 cm. (instructiebad).
Niveau 3 en 4 : waterdiepte 130 cm. (instructiebad)
Niveau 5 en bij diploma B en C : waterdiepte tot 200 cm. (wedstrijdbad)
De niveaus 1, 2, 3 en 4 worden gegeven in het instructiebad met max. 10 kinderen per
zwemonderwijzer. Niveau 5 is het laatste niveau voor diploma A en deze vindt plaats in het
wedstrijdbad, evenals de vervolgdiploma’s B en C. De max. groepsgrootte in het wedstrijdbad is 12
kinderen. Een week voor de afzwemdatum vindt het proefzwemmen plaats. Tijdens deze les wordt
bepaald of uw kind mag afzwemmen. Uw kind krijgt bij aanvang van de zwemles een
motivatieposter. Als uw kind een bepaald onderdeel voldoende beheerst krijgt hij of zij een sticker
om op hun poster te plakken.
De lestijden:
Kijk hier voor de lestijden voor nivo 3 en 4 en hier voor nivo 5. Op onze website staan de criteria
beschreven waar kinderen aan moeten voldoen, voordat ze naar een volgend niveau mogen.
Klik hier voor meer info voor nivo 1-2, nivo 3, nivo 4, nivo 5.
De lessen in nivo 1-2 duren ong. 8 weken. Hierna stromen ze door naar een andere dag en/of tijd.
U kunt uiteraard een voorkeur voor een bepaalde lesdag en/of tijd doorgeven bij de receptie. Wij
zullen ons maximaal inspannen om hieraan een goede invulling te geven, Dit kan echter niet altijd
direct, in overleg met u zoeken we dan naar de best mogelijke, al dan niet tijdelijke, oplossing.
Ontwikkeling van het kind:
Wij stellen de ontwikkeling van het kind centraal. Onze werkwijze is gericht op uw kind als uniek
individu. Wij stellen het daarom zeer op prijs dat u ons eventuele bijzonderheden over uw kind, die
van belang zijn m.b.t. de zwemles, aan ons meedeelt. Dit kan bevorderlijk zijn voor het verloop en de
voortgang van de zwemles.
Speciale zwemles (als meer aandacht nodig is):
In deze lesvorm wordt de nadruk gelegd op de individuele mogelijkheden van het kind. Het kan
zijn/gebeuren dat uw kind vanwege een beperking of achterstand onvoldoende in staat is om in de
reguliere zwemles mee te komen. In de speciale les wordt les gegeven in een groepsgrootte van
maximaal 4 kinderen. De zwemonderwijzer wordt hierbij ondersteund door maximaal 3 bekwame
vrijwilligers, waardoor feitelijk 1 op 1 les gegeven kan worden. De lesduur van de speciale les is 45
minuten. De beslissing om uw kind, al dan niet tijdelijk, te plaatsen in een speciale les kan

zowel op uw als ons initiatief gebeuren. Uiteraard wordt deze beslissing altijd genomen in goed
onderling overleg en na zorgvuldige afweging van nut en noodzaak. Voor deelname aan deze les
geldt een afwijkend tarief als afwijkende lestijden. Informeer hierover bij de receptie.
Communicatie over de voortgang:
Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en blijven over de voortgang van de zwemles. Voor al
uw vragen en opmerkingen kunt u tijdens de zwemles de zwemlescoördinator aanspreken. De
coördinator is als extra medewerker aanwezig naast de zwemonderwijzers. Zij halen de kinderen uit
de kleedruimten. Na de les brengt de zwemles coördinator de kinderen terug naar de kleedruimten
alwaar de verantwoording wordt overgedragen aan u als ouder/verzorger. Wij vragen u dan ook
vriendelijk om in de kleedkamers te wachten totdat uw kind daar terug gebracht wordt en dan evt.
met hem/haar naar de douche te gaan. Zo blijft het overzichtelijk en waarborgen we gezamenlijk de
veiligheid. De coördinator communiceert met u en de betrokken zwemonderwijzer en koppelt naar u
terug, waar nodig. Ook helpt de coördinator de zwemonderwijzers met raad en daad en neemt
bijvoorbeeld even een kind apart die op dat moment meer aandacht nodig heeft. Voor u wellicht
minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk.
Schema zwemlescoördinatoren:
Maandag, donderdag en zondag : Irene Bies (i.bies@devlaskoel.nl)
Dinsdag en vrijdag : Wies Nijboer (w.nijboer@devlaskoel.nl)
Ook kunt u de receptioniste vragen om voor u een gesprek te regelen met de zwemlescoördinator.
Ongeveer één keer in de 6 weken is er het laatste kwartier kijkles om de vorderingen van uw kind te
zien, klik hier voor de data.
Planning van de lessen:
- Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er op doordeweekse dagen geen zwemlessen
- Op de zondagen gaat de 1e zondag van de vakantie(herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) de les
wel door, behalve wanneer het samenvalt met een feestdag .
- Tijdens de zomervakantie vervallen alle lessen.
De data van de kijklessen kijklessen vindt u hier, proef- en afzwemdata kunt u hier vinden.
Tarieven en betaling:
U kunt ervoor kiezen om een A-pakket of een ABC pakket te kopen tegen een vaste prijs voor het
hele A-traject of het ABC traject. De leskosten van deze pakketten kunt u in 1 keer of in 3 termijnen
voldoen, u dient hierbij rekening te houden dat jaarlijks op 1 januari de tarieven geïndexeerd
worden, de termijnprijs kan dan hoger uitvallen. Ook het B- en C-diploma kunt u afzonderlijk (B en C)
of als combinatie (BC), in pakketvorm kopen. Alle pakketten zijn inclusief diploma garantie. Uiteraard
kunt u er ook voor kiezen om voor de duur van de zwemlesperiode 5 lessenkaarten te kopen of evt.
per les te betalen. Er is geen restitutie mogelijk op een reeds betaalde termijnen van uw
zwempakket. Zwempakketten zijn persoonsgebonden en onbeperkt geldig. Alle mogelijkheden,
tarieven en voorwaarden staan op onze website. Klik hier voor meer info.
Algemeen en overig:
• Kom op tijd!
• Zorg ervoor dat u altijd uw leskaart bij u heeft.
• Maak gebruik van de blauwe overschoenen als u de doucheruimtes wilt betreden. U krijgt bij
aanvang van de zwemles 2 paar overschoenen van ons, ze worden i.v.m. duurzaamheid en milieu
niet onbeperkt uitgegeven. Als u geen overschoenen meer heeft kunt u ze voor € 0,50 bijkopen.
• Belangrijke data: Zie hier voor de kijklessen, en hier voor de proef- en afzwemdata.
• Wanneer uw kind voor langere tijd ziek is, verzoeken wij u dit te melden bij de receptie zodat we de
leskaart tijdelijk stop kunnen zetten en de betrokken medewerkers kunnen inlichten.

• Het zwembad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en vermissing. Wij verzoeken u
dan ook om kostbare spullen thuis te laten of in de lockers te plaatsen.
• Wij adviseren om jongens geen lange zwembroek aan te doen tijdens de zwemles, dit i.v.m.
verminderd drijfvermogen.
• Schroom niet om uw vragen en/of opmerkingen aan de receptioniste of zwemlescoördinator te
stellen. Zij willen u graag helpen!
• Op onze Facebookpagina staan regelmatig leuke nieuwtjes, foto’s en acties. Klik hier om onze
pagina te bezoeken.
• Na het afzwemmen ontvangt u op uw mailadres een uitnodiging om online mee te doen aan ons
klanttevredenheidsonderzoek. Wij willen ons graag voortdurend verbeteren en zien dan ook uit naar
uw mening en/of opmerkingen.
• Als er vragen zijn kunt u contact opnemen via 0546-623335, info@devlaskoel.nl of met de receptie.
Privacywet: Zolang u een lespas van ons in uw bezit heeft, bewaren we uw gegevens. Uw mailadres
gebruiken we voor de uitnodiging voor de start van de zwemles en na afloop van de lesperiode voor
een klanttevredenheidsonderzoek. Na het proef- of diplomazwemmen maken we een groepsfoto van
alle geslaagde kinderen, deze wordt gepubliceerd in ‘Op en rond de Essen’ en op onze
Facebookpagina. Heeft u bezwaar tegen bovenstaande? Wilt u dit dan kenbaar maken via
info@devlaskoel.nl?
We hopen dat uw kind en u een heel plezierige zwemlesperiode bij ons zullen hebben.
Team zwembad De Vlaskoel

