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DE ZWEMLES
Wachtlijst
Via mijn.sportbedrijfdeventer.nl schrijft
u uw kind in voor de zwemlessen. Uw
kind wordt daarmee geplaatst op de
wachtlijst. Wij streven ernaar om uw
kind zo snel mogelijk te laten starten.
Via e-mail ontvangt u een uitnodiging
die past bij de door u opgegeven
voorkeur.

douche. Het gebruik van shampoo is
niet toegestaan. De kinderen worden
na de zwemles teruggebracht naar de
kleedkamer door de instructeur.
Wij streven ernaar gedurende het
traject dezelfde instructeur in te
roosteren voor de groep waar uw
kind zwemt. Sportbedrijf Deventer
behoudt het recht om uw kind te
verplaatsen naar een andere lesgroep
wanneer dit nodig zal zijn. Mocht
het noodzakelijk zijn uw kind op een
andere dag in te plannen dan zullen
wij dit met u afstemmen.

Hoe ziet een zwemles eruit?
10 minuten voor aanvang van de
zwemles kunt u met uw zwemlespas
via de tourniquettes naar de
kleedkamer. Iedere instructeur
heeft een eigen kleedkamer. In de
kleedkamer komt de instructeur uw
kind ophalen. Na de zwemles gaan
de kinderen zich afspoelen onder de
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Toegang zwemles
Tijdens de zwemlessen heeft uw
kind alléén toegang met een geldige
zwemlespas. Zonder geldige zwemlespas
kan de les helaas niet gevolgd worden.
Zowel de zwemlespas als de QR code uit
de mijn.sportbedrijfdeventer.nl omgeving
geven toegang bij het tourniquettes. Uw
kind dient altijd begeleid te worden door
iemand van 18 jaar of ouder.
Dagverantwoordelijke
De dagverantwoordelijke is een
zweminstructeur die overloopt
tijdens de zwemlessen. De
dagverantwoordelijke zal samen met
de zweminstructeurs zorgen voor
een goede organisatie tijdens de
zwemlessen. Wanneer zij problemen
signaleren, dan komen zij zeker
naar u toe. Daarnaast volgen zij
de lesresultaten van uw kind. De
dagverantwoordelijke en instructeur
zijn uw aanspreekpunt als het gaat
om inhoudelijke vragen omtrent de
zwemles van uw kind.
Kijklessen
Een aantal keren per jaar organiseren
wij onze kijklessen. Tijdens de kijklessen
stellen wij u in de gelegenheid om de
laatste 15 minuten van de zwemles bij
te wonen in het zwembad. Hier kunt
u dan zien welke vorderingen uw kind
heeft gemaakt in de afgelopen periode.
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Betaling zwemlessen
De betaling van de zwemlessen voldoet
u door middel van een 4 wekelijkse
betaling. Vervalt er een zwemles
vanwege vakantie of een feestdag? Dan
betaald u deze les niet. Bij de eerste
zwemles zal de zwemlespas gekoppeld
worden aan uw kind en voldoet u de
betaling aan de receptie. Met deze
zwemlespas heeft het zwemleskind
altijd gratis toegang tijdens recreatieve
uren en het oefenuurtje. Alle overige
betalingen kunt u voldoen via mijn.
sportbedrijfdeventer.nl. U ontvangt een
e-mail als de zwemlespas verlopen is.
Diplomazwemmen
Afzwemmen doen we volgens de eisen
van het diploma-B. In de les hebben de
kinderen al laten zien dat ze beschikken
over de vaardigheden van diploma A. Bij
het afzwemmen ontvangen de kinderen
een A en B diploma.
Diplomazwemmen is spannend, maar
moet een feestje zijn. Samen met u
gaan wij ervoor zorgen dat kinderen het
zwemlestraject succesvol en feestelijk
afronden. In onze zwemleskalender vindt
u de geplande afzwemdata. De tijden
en locatie voor het afzwemmen worden
ongeveer 1 tot 2 weken van te voren
kenbaar gemaakt aan de kinderen die
gaan afzwemmen. Bij de oproep om te
starten met zwemmen ontvangt u al wel
vast een vermoedelijke afzwemdatum
waar we naar toe werken, hieraan
kunnen geen rechten ontleed worden.

EXTRA OEFENEN
Gezinspas
Met onze gezinspas kunt u, samen met
uw kind, gedurdende de zwemlesperiode
tijdens recreactieve uren en het
oefenuurtje zwemmen bij De Scheg en
het Borgelerbad. De gezinspas kunt u
alleen afnemen bij de eerste zwemles, en
is geldig tot het afzwemmen, deze is niet
tussentijds opzegbaar. In de mail met de
oproep om te starten met de zwemles
staat een link waarmee de gezinspas
aangeschaft kan worden. De betaling
hiervan wordt met een automatisch
incasso voldaan.

Oefenuurtjes
Naast de zwemlessen raden wij aan om
regelmatig met uw kind te zwemmen.
Tijdens de recreatieve openingstijden
van onze zwembaden is het dragen
van zwemvleugels verplicht voor
kinderen die nog geen zwemdiploma
hebben. Wilt u oefenen met uw kind,
zonder zwemvleugels? Dat kan tijdens
de oefenuurtjes in het wedstrijd- en
instructiebad van De Scheg. Er is dan
een zweminstructeur aanwezig voor
vragen en ondersteuning. Tijdens de
oefenuurtjes is de gezinspas geldig! Kijk
hier voor onze openingstijden.
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ACCOMMODATIE
Kleedkamers
Iedere instructeur heeft tijdens de
zwemlessen de beschikking over een
eigen kleedkamer. De kleedkamer
indeling vindt u op de deur van
de kleedkamer. Wij verzoeken u
vriendelijk om in de kleedkamer te
blijven wachten en broertje(s) en/
of zusje(s) bij u te houden in de
kleedkamer totdat de instructeur uw
kind komt ophalen of terug brengen.

Verblijf accommodatie
De eerste zwemles mag u 15
minuten van de zwemles bijwonen
in het zwembad. Tijdens de overige
lessen is het niet mogelijk om de
zwemlessen in het zwembad te
volgen. In het Borgelerbad kunt u
verblijven in onze restaurette en
in De Scheg kunt u verblijven in
de ontvangsthal. U hoeft niet op
onze locatie te blijven. Houdt u wel
u telefoon bij de hand zodat wij u
kunnen bellen als dat nodig is.

OVERZICHTEN
Zwemleskalender
In de zwemleskalender benoemen
wij alle zwemlessen, het afzwemmen
en onze kijklessen. Tijdens vakanties
van de regio noord en tijdens de
meeste feestdagen bieden wij geen
zwemlessen aan.

DOWNLOAD

Niveauwijzer
Wij vinden het belangrijk dat
u goed inzicht heeft in de
ontwikkeling van uw kind. Naast het
leerlingvolgsysteem hebben wij een
niveauwijzer ontwikkeld. In deze
niveauwijzer kunt u lezen wat uw
kind per niveau gaat leren en waar
uiteindelijk naar toe gewerkt gaat
worden voor een diploma.

DOWNLOAD
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LEERLINGENVOLGSYSTEEM
Leerlingvolgsysteem
Om u inzicht te geven in de
ontwikkeling van uw kind maken
wij gebruik van een digitaal
leerlingvolgsysteem. De instructeurs
zullen met enige regelmaat de scores
van uw kind bijwerken. Tevens
hebben instructeurs de mogelijkheid
om vanuit het leerlingvolgsysteem
een bericht aan u te zenden.
Iedere instructeur zal minimaal één
keer per maand een inhoudelijk
bericht verzenden aan u met
betrekking tot de voortgang van de
zwemlessen. Klik hier om naar ons
leerlingvolgsysteem te gaan.

Afmelden zwemles
Kan uw kind een zwemles niet
volgen? Dan zouden wij hiervan
graag tijdig op de hoogte gebracht
worden. Het afmelden voor
een zwemles kunt u doen in
het leerlingvolgsysteem van uw
kind onder: acties – afwezigheid
doorgeven. Is uw kind langer
dan 4 weken afwezig dan kunt u
een email sturen naar zwemles@
sportbedrijfdeventer.nl. Wij bekijken
dan wat dit betekent voor uw
zwemlespas en de plek van uw kind.

Scores leerlingvolgsysteem
In uw leerlingvolgsysteem ziet u
per niveau en per onderdeel een
“batterij”. Naar mate het onderdeel
beter gaat zal de batterij gevuld
worden. Het vullen van deze batterij
doen wij met verschillende kleuren.
Hieronder vind u een verklaring van
de verschillende kleuren.
Wel geoefend, nog niet beoordeeld
Van proberen kan je leren
Nog even oefenen
Herhalen, het gaat steeds beter
Heel goed gedaan, super
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Veel gebruikte termen

POTLOODSPRONG
Rechtstandig in het water springen
met de armen gestrekt en handen op
elkaar geplakt boven het hoofd.

KROKODILLENDRAAI
Volledige draai om de lengte-as waarbij
de armen gestrek en handen op elkaar
geplakt boven het hoofd zijn.

KOPSPRONG
Duiken.

SUPERVIS
Zijwaartse ligging met het gezicht
zijwaarts waarbij één oor op één
arm gestrekt boven het hoofd ligt
en de andere arm gestrekt langs het
lichaam zijwaarts is.
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KIKKER – VLIEGTUIG – POTLOOD
Aanleren van de rugslag.

WRIKKEN
Stuwbeweging van de hand uit de
pols.

HELPHOUDING
Een drijvend voorwerp vasthouden en
doen alsof je op een stoel zit.

HURKSPRONG
Staand met de knieën naar binnen en
de armen voor je gezicht over elkaar.
Naar voren in het water springen en
armen door het water duwen zodat je
hoofd boven blijft.
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contact
Communicatie binnen onze zwemlessen
vinden wij erg belangrijk. Om u
vragen zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden kunt u op verschillende
manieren contact met ons op nemen.

•

•

Telefonisch zijn wij bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
16.30 uur. U kunt ons bereiken op
telefoonnummer 0570-659702.

•
•

•

De dagverantwoordelijke en
instructeur zijn uw aanspreekpunt
omtrent inhoudelijke vragen over
de zwemlessen.
Een contactformulier voor de
instructeur invullen welke te
verkrijgen is bij de receptie.
Heeft u een vraag over uw account
op mijn.sportbedrijfdeventer.nl?
Stuurt u dan een email naar:
info@sportbedrijfdeventer.nl
Heeft u een financiële vraag? Stuurt
u dan een email naar:
zwemles@sportbedrijfdeventer.nl
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Heeft u een algemene vraag?
Stuurt u dan een email naar
zwemles@sportbedrijfdeventer.nl of
neemt u contact met ons op tijdens
het telefonisch spreekuur.
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