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Volg je kind

Het wachtwoord is de geboortedatum van

Zit je kind op zwemles in bij Sportbedrijf

je kind, zonder streepjes ertussen:

zwembad open met Pasen, welke

Rotterdam? Dan vind je in de app ook de

bijvoorbeeld 01012012

activiteiten zijn er en wat kost het?

vorderingen van je kind in het leerlingvolg-

De antwoorden op deze vragen vind je

systeem. Met behulp van smileys kun je

allemaal in de ZwemApp Rotterdam;

zien of je kind nog niet, al redelijk of hele-

de app met àlle informatie over àlle

maal voldoet aan de eisen van de lesgroep

een overzicht van alle vorderingen van je

zwembaden in Rotterdam.

waar hij of zij in zit.

kind. Daaronder staan de lesgroepen waar

Wanneer kan ik vrij zwemmen, is het

Downloaden

Wat kan ik zien?

In het leerlingvolgsysteem zie je bovenaan

je kind in zit en heeft gezeten. Daarachter
vind je 2 kolommen met smileys.

Je vindt de ZwemApp Rotterdam in de

De eerste kolom geeft het niveau van de

App Store (Apple) of de Google Play Store

laatste les weer, de tweede kolom geeft

(Android). Je kunt de app gratis downloaden.

het totaaloverzicht van alle lessen tot dat

Om de vorderingen van je kind bij de

moment.

zwemlessen te volgen dien je in te loggen.

Inloggen

Wat betekenen de smileys?

Grijze smiley: dit onderdeel is nog niet

Kies in de app ‘leerling volgen’ en log in

ingevuld/beoordeeld

met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Treurige smiley: je kind voldoet nog

Je gebruikersnaam bestaat uit de eerste

niet aan de eis

3 letters van de voornaam van je kind,

Glimlachende smiley: je kind scoort

beginnend met een hoofdletter, gevolgd

redelijk op dit onderdeel

door de eerste 3 letters van de achternaam,

Lachende smiley: je kind voldoet aan

ook beginnend met een hoofdletter:

de eis
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