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Met plezier zwemmen! 

Zwemschool Kees 

 

Tel. 06 – 5213 6845 

www.zwemschoolkees.info 

zwemschool.kees@gmail.com 

 

bankrek.nr NL26TRIO 0197 792 561  

t.n.v. Kees van der Burg 

 

 

 

Informatie en reglement versie 25 mei 2018 

 

 

U hebt besloten om uw kind zwemles te laten volgen bij Zwemschool Kees. Wij heten u en uw kind 

van harte welkom en hopen dat de zwemlessen plezierig en naar tevredenheid zullen verlopen. Het 

team zal er voor zorgen dat uw kind op verantwoorde manier leert zwemmen. 

Wij verzoeken u het informatie/reglement boekje goed door te lezen. Wij vertrouwen erop dat na 

het lezen van dit boekje u goed geïnformeerd bent over het zwem ABC en onze zwemschool. 

Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dit graag. 

Na het lezen vragen wij u het inschrijfformulier te ondertekenen en in te leveren. 

 

De inhoud van de zwemlessen. 

Water is leuk, je kunt er in spelen en zwemmen. Dat gevoel willen wij uw kind meegeven. Daar zijn 

bepaalde vaardigheden voor nodig. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het denk- 

en belevingspatroon van uw kind. Daarom zult u bij de zwemlessen veel speelse lesmethodes 

terugzien. Plezier tijdens de zwemles is heel belangrijk! 

 

De elf basiselementen waaraan gewerkt wordt zijn: 

 

1. Voortbewegen op enigerlei wijze, vallen en weer op kunnen staan. 

2. Springen en duiken. 

3. Onder water zijn met de ogen open, materiaal van de bodem opduiken, onder water door 

hoepels en het gat zwemmen. 

4. Drijven op de rug en op de buik. 

5. Draaien op alle mogelijke manieren 

6. Watertrappen. 

7. Survival: o.a. klimmen op een mat of band en reddend zwemmen 

8. Borstcrawl 

9. Rugcrawl 

10. Enkelvoudig rugslag 

11. Schoolslag 

 

Het ABC-diploma. 

 

Pas na het behalen van alle drie de diploma’s durven wij er voor in te staan dat Uw kind werkelijk 

zwemvaardig is.  

Als uw kind het A diploma heeft gehaald is het noodzakelijk dat uw kind doorgaat voor het B 

diploma. Wij raden aan tevens het afrondende C diploma te halen. Dat kan ook gemakkelijk een 

jaartje later. Door de lessen voor het B en C diploma wordt de zwemtechniek verbeterd en het 
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uithoudingsvermogen vergroot. Voor alle duidelijkheid: het afzwemmen voor het B en C diploma 

bestaat uit meer dan een stukje verder onder water zwemmen. Bij het C diploma wordt bijvoorbeeld 

nog een nieuwe slag aangeleerd en worden enkele aspecten van Waterpolo geïntroduceerd. 

 

Na het behalen van het ABC 

Als uw kind op deze leeftijd zijn/haar zwemvaardigheid niet goed bijhoudt, kan veel van wat geleerd 

is weer verloren gaan. Wij adviseren daarom ook uw kind vaak te laten blijven zwemmen. Houdt U 

zelf helemaal niet van zwemmen stimuleer uw kind dan mee te gaan met anderen die U vertrouwt. 

 

NB In open water en in de zee blijft ook na het C diploma het toezicht houden op uw kinderen tot 

minstens hun 12e jaar absoluut noodzakelijk, ook als er al toezicht is. Een kind dat door een 

Onderstroom wordt meegevoerd raakt snel in paniek, put zich vervolgens uit en verdrinkt. Dat kan 

in enkele minuten gebeurd zijn. 

 

Wat kunt u als ouder/verzorger zelf doen 

 

Probeer de zwemles van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. Dit kan door o.a.: 

• Op tijd aanwezig te zijn. 

• Zo min mogelijk lessen te verzuimen. 

• Uw kind na afloop van de les positief te benaderen over zijn/haar vorderingen. Het ene kind zal 

snel leren zwemmen, het andere langzamer. Geen enkele methode heeft een wezenlijke invloed 

op het watergevoel, dat je kunt vergelijken met balgevoel of taalgevoel. Je hebt het van nature of 

je moet het aanleren. 

• Het geven van aanwijzingen aan de stagiaires en mij over te laten ·. 

 

Wat te doen bij verzuim? 

 

Afmeldingen: Op de lesdag zelf bij voorkeur per sms of app via het mobiele nummer 06 – 5213 6845. 

Eerder in de week kan het ook per mail: zwemschool.kees@gmail.com. 

Vakantie: 

Als uw kind een zwemles mist vanwege een door u opgenomen vakantie is dat altijd voor eigen 

rekening. 

Tijdens de vakanties met uitzondering van de maand augustus gaan de zwemlessen gewoon door. 

Langdurige afwezigheid: 

Mocht uw kind langere tijd ziek zijn dan kan is er de mogelijkheid om na overleg de betaling tijdelijk 

stop te zetten. 

 

Stoppen van de zwemles. 

Als u de zwemlessen wilt beëindigen dan dient u dit minimaal vier weken van te voren (ook 

schriftelijk) te melden. Lesgeld wordt nooit terugbetaald. 

 

Huisregels 

 

• Op het terrein geldt een maximumsnelheid van 15 km i.v.m. de verstandelijk gehandicapte 

bewoners. 

• Laat uw kind s.v.p. vóór de les naar het toilet gaan. 

• Ouders mogen tijdens de les op de daarvoor bestemde banken en stoelen plaatsnemen. 

• NB U kunt broertjes of zusjes van uw kind meenemen, andere kinderen alleen met 

toestemming vooraf. Zij mogen in het kleine badje spelen, maar alleen onder uw eigen 

toezicht. Wij kunnen tijdens het lesgeven niet op hen letten en aanvaarden dan ook geen 

aansprakelijkheid voor mogelijke ongevallen. Toegang tot de zwemzaal niet eerder dan 10 

minuten voor de les. U dient er zelf op te letten dat de kinderen zich goed gedragen en niet 

dusdanig rumoerig zijn dat hierdoor de nodige concentratie wordt verstoord. 
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• M.b.t de hygiëne: 

o De kleedruimtes en de zwemzaal mogen niet met schoenen worden betreden. Wij vragen 

dan ook de schoenen in de gang neer te zetten en slippers te dragen of de blauwe 

overschoentjes te gebruiken die op de bank bij de ingang staan. 

o Vóór de zwemles pleisters s.v.p. verwijderen; in het water laten ze los en vervuilen zo het 

bad. 

o De zwemzaal, douches, kleedkamer en gang graag netjes achterlaten. 

 

 

Hoe werkt de betaling? (bankrek.nr NL26TRIO 0197 792 561 t.n.v. Kees van der Burg) 

 

• Advies: Het instellen van een periodieke overschrijving is de beste manier om problemen te 

voorkomen 

• De betaling van het lesgeld (€ 50 per maand uitgezonderd de maand augustus ) dient vóór de 1
e
 

van de nieuwe maand op de rekening van de zwemschoolhouder te staan. 

• In geval van ziekte of financiële problemen kan een afwijkende regeling worden getroffen. Deze 

dient wel van te voren en op eigen initiatief te worden aangevraagd. 

• Tenzij er een afwijkende regeling met U is getroffen wordt m.i.v. 1 februari 2018 € 5, - 

administratiekosten voor een eerste herinnering in rekening gebracht.  

• Is er op de 15e van de maand nog niet betaald dan volgt een tweede herinnering en worden de 

administratiekosten verhoogd tot € 10. Is er op de laatste dag van de maand nog niet betaald 

dan kan er niet meer worden gezwommen totdat het lesgeld van de oude én nieuwe maand 

voldaan zijn. 

• De betaling van het proefzwemmen- en diplomageld dient tenminste één week voor de 

afzwemdatum te zijn voldaan. De kosten hiervoor zijn per 1 januari 2018 omlaag gegaan: € 25 

(ipv € 32,50) Als er voor twee diploma’s tegelijk wordt afgezwommen betaalt U er maar voor 

één. 

 

• NB De Kikkerbrevetten zijn gratis. 

 

Tot slot: De nieuwe AVG wet m.b.t. de privacy en het verwerken van gegevens. 

 

Ivm de nieuwe AVG wet van 25 mei 2018 aangaande toestemming tot verwerking en het beveiligen 

van gegevens de volgende punten: 

 

Punt A - gegevens 

 

Bij de inschrijving(en) verstrekt U mij de volgende gegevens: 

• Naam van uw kind(eren) + hun geboortedatum + startdatum zwemlessen 

• Naam moeder + haar telefoonnummer + mailadres(sen) en/of  

• Naam vader + zijn telefoonnummer + mailadres(sen) 

• Het door U opgegeven woonadres Dit in verband met het mogelijke niet betalen van lesgeld 

e/o diplomageld ( nog nooit voorgekomen!) 

• Handtekening van één van de ouders 

 

Ik verwerk deze gegevens in een Google Spreadsheet via mijn PC. Deze gegevens deel ik niet met 

anderen, uitgezonderd de voornamen van de kinderen die ik (ook) schriftelijk deel met mijn 

stagiaire(s). Via mijn iPad en iPhone heb ik ook toegang tot deze gegevens.  Beide zijn beveiligd met 

een Touch-ID.  

 

Privé-achtergrondinformatie over uw kind(eren) die op het inschrijvingsformulier is geschreven 

verwerk ik niet digitaal. 
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Per kind verwerk ik de gegevens van hun presentie, hun voortgang en die van de behaalde brevetten 

en diploma’s in een Googlespreadsheet. Deze gegevens deel ik niet met anderen, behalve de 

gegevens mbt de voortgang, die ik deel met de ouders(s) van ieder kind. 

 

Al deze gegevens bewaar ik tot twee jaar ná de laatste les, uitgezonderd de naam van het kind, de 

geboortedatum en de behaalde brevetten en diploma's. Deze bewaar ik blijvend voor het geval een 

officiële instantie wil weten of deze werkelijk behaald zijn bij ZwemschoolKees. 

 

Punt B - plaatsen van foto's en video's 

Voor het eventueel plaatsen van foto's en video's van uw kind(eren) op de Facebookpagina en 

website van Zwemschool Kees vraag ik uitdrukkelijk toestemming van één van de ouders op het 

inschrijfformulier.  

 

Punt C – bewaren mailadres en toestemming U op de hoogte te houden van enkele zaken 

Om U op de hoogte te houden van nieuw te starten zwemvaardigheidslessen en van (vrijwillige) 

terugkomlessen om de vaardigheden van het geleerde op peil te houden vraag ik op het 

inschrijfformulier toestemming uw mailadres(sen) tot vijf jaar na de laatste les te bewaren en u 

hooguit enkele malen per jaar een mail hierover te sturen. Het betreft hier niet een regelmatige 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen dan kunt U mij altijd mailen of bellen 

 

Ik hoop dat uw kind een geweldige tijd bij mijn stagiaire(s) en mij zal beleven! 

 

 

 


