
  

Stichting tot behoud Zwembad Aarweide  
 

 

Informatie voor zwemlessen en Inschrijfformulier 2019 

 

Zwemlessen 
Vanaf maandag 20 mei t/m donderdag 22 augustus starten zwemlessen in Zwembad Aarweide. (zie 

bijgevoegd schema). De lessen zijn zowel voor de beginnende zwemmer vanaf 5 jaar, als voor kinderen die 

reeds zwemlessen volgen. 
 

Lesmethode 
Zwembad Aarweide biedt lessen aan voor het A, B en C diploma volgens de normen van de ENFOZ  
De lesgroepjes in Aarweide zijn niet groter dan 8 kinderen. De lessen voor het A-zwemmen zijn verdeeld in 

een vóór- en hoofdtraject. In het vóórtraject staat watervrij maken en het aanleren van enkele zwemslagen 

centraal. In het hoofdtraject zullen de technieken van zwemslagen en onderdelen op weg naar het A diploma 

verbeterd en verder aangeleerd worden. 
 
Als leerlingen voldoende vooruitgang maken, is doorstromen naar het hoofdtraject mogelijk. Als de 

lesgevers vinden dat uw kind voldoet aan alle onderdelen, kan hij of zij ook afzwemmen in zwembad 

Aarweide. 
 

De zwemlessen worden gegeven in verwarmd (diep) water (temperatuur 22 tot 24C).  Bij goede 

buitentemperaturen is ook in ondiep water les voor kinderen in het voortraject. Het is wel van belang dat de 

beginnende kinderen in het bezit zijn van een (EasySwimm) pakje. Het pakje dient u zelf aan te schaffen. 
 

Per lesdag zijn er 4 lessen van een half uur: 
– zwemlessen voor het A diploma, verdeeld in een vóór- en hoofdtraject 
– lessen voor het traject B en C diploma. 
Het is mogelijk dat uw kind niet altijd van dezelfde zweminstructeur les krijgt. 
 

Verzamelen / veiligheid 
Voor de les verzamelen de kinderen zich bij de kleedhokjes in de overdekte ruimte. Pas als de zwemdocent 

de leerlingen komt halen, vertrekken de groepjes gezamenlijk naar het bad. De ouders/begeleiders worden 

verzocht niet bij het bad te gaan staan maar elders -uit het zicht van uw kind- plaats te nemen. 
 

Ouders mogen tijdens de zwemlessen gratis mee naar binnen. Wordt het een mooie dag en blijft u de rest 

van de dag in het zwembad, dan dient u wel een entreekaartje aan te schaffen. 

 

U maakt zelf een inschatting op welk niveau uw kind zwemles gaat volgen. Na de eerste lessen bepalen de 

zwemdocenten het juiste niveau en kan het zijn dat er wat geschoven moet worden.   
 

Diploma-zwemmen 
In zwembad Aarweide is ook de mogelijkheid om af te zwemmen. Voor zowel het A, het B en het 

C-diploma. Data worden later bekendgemaakt. Wie daarvan gebruik maakt, betaalt € 17,50 voor het 

diploma. Het is overigens geen garantie dat uw kind kan afzwemmen in dit seizoen.  

 

 
 

 

 



Datum, dagen en lessen 

 
Zwemlesdagen en -tijden periode maandag 20-5-2019 t/m donderdag 18-7-2019 in de middag. 
In de zomervakantie van maandag 18 juli t/m donderdag 22 augustus worden de zwemlessen in de ochtend 

gegeven. 

Let op !  In de zomervakantie vanaf 18 juli zijn de tijden anders. 

 

Voor zwemlessen voor het A diploma kunt u kiezen uit de volgende dagen: 

Maandag 16.00  - 16.30 uur     In vakantie periode : 10.00 – 10.30 uur 

Dinsdag 16.00  - 16.30 uur     In vakantie periode : 10.00 – 10.30 uur 

Donderdag 16.00  - 16.30 uur     In vakantie periode : 10.00 – 10.30 uur 

 

Voor zwemlessen voor het B/C diploma kunt u kiezen uit de volgende dagen: 

Maandag 16.30 - 17.00 uur      In vakantie periode : 10.30 – 11.00 uur 

Dinsdag 16.30 - 17.00 uur      In vakantie periode : 10.30 – 11.00 uur 

Donderdag 16.30 - 17.00 uur      In vakantie periode : 10.30 – 11.00 uur 

 

Kosten 
Hele periode  1x per week   € 90,00 2 x per week   € 180,00 

Tot (22 juli) zomervakantie  1x per week   € 65,00 2 x per week   € 127,50 

Alleen zomervakantie 1x per week   € 37,50 2 x per week   € 75,00 

Knipkaart (5 lessen) € 45,00  

 

 

Doorgaan zwemlessen 
De lessen gaan te allen tijde door behalve bij voorspelling van heftige storm of onweer. Indien mogelijk 

willen wij leerlingen en/of ouders minimaal 1 uur van te voren inlichten. Dat kan via whatsapp (als u 

daarmee akkoord gaat) of per e-mail. Raadpleeg bij twijfel dus uw dataverkeer.  
Ook als leerlinge niet aanwezig kunnen zijn, is het gewenst dit te melden.  
Met eventuele uitval van lessen is rekening gehouden in de zwemlessenpakketten. 
 

Betaling 
Bij ontvangst van de betaling ontvangt u van zwembad Aarweide een zwemleskaart en daarmee mag uw 

kind starten met de zwemlessen. Betaal dus vóór de aanvang van de lessen! 
Gelden kunt u overmaken op rekeningnummer NL75RABO 0346481929 t.n.v. Zwembad Aarweide,  
o.v.v. zwemlessen + naam van uw kind..  
 

Ook voor het diplomazwemmen dient men vooraf te betalen.  
Let wel: alleen als uw kind hiervoor is uitgenodigd! 
 

Mochten er door onvoorziene omstandigheden iets gebeuren dan kan dit natuurlijk altijd in overleg met 

Cock of Betty besproken worden. Zijn er toch nog vragen dan kunt u deze stellen via het 

mailadres zwemles@zwembadaarweide.nl.  

We zullen dan proberen u vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. 
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Inschrijfformulier 
 

Achternaam   :  

Roepnaam   :        m/v 

Geboortedatum  :  

Straat en huisnummer : 

Postcode en woonplaats :  

Tel nr. huis/mob  : 

E-mailadres     :  

 

 

 

Voor welke lessen wilt u uw kind(eren) inschrijven:                                                                                      

A: 

0 Maandag    16.00 – 16.30 uur 0 Voortraject 0 Hoofdtraject 

0 Dinsdag      16.00 – 16.30 uur 0 Voortraject 0 Hoofdtraject 

0 Donderdag 16.00 – 16.30 uur 0 Voortraject 0 Hoofdtraject 

 

Ontvangt uw kind voor de eerste keer zwemles?                                                                                             

0 Ja  0 Nee   

B:                                                                               C: 

0 Maandag     16.30 – 17.00 uur 0 Maandag     16.30 – 17.00 uur 

0 Dinsdag       16.30 – 17.00 uur 0 Dinsdag       16.30 – 17.00 uur 

0 Donderdag  16.30 – 17.00 uur 0 Donderdag  16.30 – 17.00 uur 

                                                                                                                                                                           

 

NB: op 2e Pinksterdag komen de zwemlessen te vervallen! 

  0   Hele periode    0   1x per week   € 90,00   0   2 x per week   € 180,00 

  0   Tot (14 juli) zomervakantie    0   1x per week   € 65,00   0   2 x per week   € 127,50 

  0   Alleen zomervakantie   0   1x per week   € 37,50   0   2 x per week   € 75,00 

  0   Knipkaart (5 lessen)   0   € 45,00  

 

 

 
Graag zien wij een ingevuld formulier vóór 13 mei 2018 tegemoet.  

Formulieren kunt u vanaf 28 april bij de kassa van zwembad Aarweide afgeven of tijdens één van de 

voorverkoop abonnementen dagen. 

Daar zijn ook de zwemles inschrijf formulieren verkrijgbaar.  

De mogelijkheid is ook om inschrijfformulier digitaal in te vullen. U kunt dat downloaden van 

www.zwembadaarweide.nl en insturen of scan een door u ingevuld formulier en mail dat naar  

zwemles@zwembadaarweide.nl 
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