Aanmelden voor zwemles
Aanmelden voor de zwemles kunt u persoonlijk bij de receptie van het zwembad
of online via onze website
www.sportplazahetanker.nl.
Na betaling van de inschrijfkosten wordt u
kind op de wachtlijst geplaatst.
In principe wordt uw kind toegelaten in de
eerstvolgende lesperiode waarin het 4
jaar is/wordt op basis van de plaats in onze wachtlijst.

Gedragscode Zwembranche
Ter preventie van ongewenst gedrag
werken wij met de Gedragscode Zwembranche. De gedragscode bevat omgangsregels waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.
Voor informatie kunt u terecht op
www.gedragscodezwembranche.nl. of via
het meldpunt 0900-202559. Bij eventuele
problemen zullen wij eerst rechtstreeks
met u contact opnemen. Wij verzoeken u
dringend ook hetzelfde te doen naar ons.

Tijden & tarieven
lesdagen:
Maandag
Dinsdag

lestijden:
16.00-19.00 uur
16.00-18.00 uur

Woensdag

16.00-19.00 uur

Donderdag

16.00-18.00 uur

Vrijdag

15.30-17.30 uur

Zaterdag

12.00-14.00 uur

Tarieven:
Inschrijfkosten

€ 25,00

Magneetpas

€

periodeleskaart abc regulier*

€ 103,65

periodeleskaart spec.onderwijs*

€ 170,05

Voorzwemmen

€ 11,20

extra zwemles

€ 11,20

Privéles

€ 22,70

Proefzwemmen

€

Diplomazwemmen

€ 22,70

Prijswijzigingen voorbehouden
(geldig van 01-01-2019 t/m 31-12-2019)
* de leskaart kent een geldigheidsduur

NRZ
Wij beschikken over de Licentie Nationale
Zwemdiploma’s van de NRZ.
Meer informatie over zwemveiligheid en
zwemles vindt u ook op de website van de
NRZ, www.allesoverzwemles.nl

5,00

Sportplaza Het Anker
Ankersweg 52
6122 ET Buchten
: 046-4818787
: hetanker@sportfondsen.nl
www.sportplazahetanker.nl
App: Sportfondsen Nederland

6,95

De opleiding

Communicatie

Bij Sportplaza Het Anker geven wij zwemles op
een manier die aansluit bij de leef- en denkwereld van het kind.
Via 7 niveaugroepen wordt uw kind bij ons opgeleid voor het zwem-ABC diploma conform de
eisen van de NRZ.

Ongeveer twee weken voordat de nieuwe lesperiode start ontvangt u een oproep met de
informatie wanneer uw kind gaat starten met
de zwemles. In deze oproep wordt u uitgenodigd voor het bezoeken van de info-avond.
Deze avond vindt in de regel plaats op een
vrijdagavond om 18:00 uur en duurt ongeveer
een uur. In de navolgende week begint
normalerwijze de nieuwe lesperiode.

Opleiding A niveau 1 t/m 5; vaardigheden
voor een zwembad zonder attracties.
Opleiding B niveau 6; vaardigheden voor
een zwembad met attracties als bv. golfslag.
Opleiding C niveau 7; vaardigheden voor
zwembad met attracties en open water zonder
golfslag of stroomversnelling.
Wij geven les van maandag t/m zaterdag.
Uw kind komt één keer per week naar de
zwemles op een vaste dag en tijd. Elke les
duurt 60 minuten, waarvan 55 minuten zwemles en 5 minuten speeltijd.
Elk niveau heeft een periode van ± 10 weken
waarin 10 lessen worden gegeven op vooraf
vastgestelde data.
De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen per
instructrice.
Er zijn 4 lesperiodes van 10 weken in een
schooljaar.
De start van een nieuwe lesperiode is telkens
in augustus/september, november, januari en
april gepland. Elke periode wordt afgesloten
met proef- & diplomazwemmen voor niveau 5,
6 & 7.
Voor elke lesperiode/niveau heeft u een nieuwe periodeleskaart nodig. Iedere zwemles
toont u een geldige leskaart bij de receptie.
Indien u besluit voortijdig te stoppen met de
zwemlessen van uw kind vindt er nooit
restitutie plaats van inschrijf– en lesgeld.

U kunt de vorderingen van uw kind online
volgen via het leerlingvolgsysteem op onze
website of in onze app van Sportfondsen.
Wilt u liever een gesprek met de instructrice
dan vult u bij de receptie een terugbelformulier
in. De instructrice neemt buiten de lestijden
contact met u op.
Op de website en in de app staat altijd een
overzicht van de lopende periode met de
planning van de lesdata. Bij de receptie kunt u
dit overzicht ook op papier krijgen.
Elke periode kent vaste onderdelen zoals het
gekleed zwemmen tijdens les 3,6 en 9.
Tijdens les 5 en les 10 is het tweede halfuur
kijkles voor ouders.
Indien uw kind niet naar de les kan komen
meld hem/haar af. Dit kan telefonisch of via
mail. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
Bij langdurige ziekteverzuim maakt u hiervan
meteen melding en levert u de zwemleskaart
met een geldige verklaring in bij de receptie.
Op officiële feestdagen zijn er geen zwemlessen. Wij proberen in onze planning van de
zwemlessen zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties in regio zuid.

Extra informatie
Extra oefening is voor uw kind heel belangrijk.
Op vertoon van een geldige leskaart heeft uw
kind de mogelijkheid om extra te zwemmen
tijdens de recreatieve uren in het weekend of
op woensdagmiddag. Uw kind betaalt dan geen
entree als het in begeleiding van een betalende volwassene is. Per leskind komt één
volwassen begeleider mee.
Soms heeft een kind behoefte aan ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden.
Hiervoor kunt u een extra les afspreken. Een
extra les duurt een halfuur en wordt gegeven
op vrije momenten in het lesplan.
Indeling gebeurt op vaardigheid en niveau met
max. 4 kinderen. Kosten zijn niet inbegrepen
bij de leskaart en worden bij aanmelding vooraf betaald.
Speciaal Zwemonderwijs is bedoeld voor kinderen die niet in de reguliere les kunnen meekomen en toch op verantwoorde wijze veilig
willen leren zwemmen. Speciaal onderwijs
worden altijd in overleg met de instructrice ingepland.
Privéles duurt een halfuur, met 2 kinderen per
instructrice en wordt buiten de reguliere lestijden in overleg gepland.
Heeft uw kind al zwemles elders (gehad), dan
kan uw kind instromen. Voor instromen is het
verplicht om eerst te komen voorzwemmen.
De voorzwemles kan alleen op afspraak. In de
regel gebeurt dit op woensdagmiddag.
Als er plaats is in het lopende lesrooster kan
een kind meteen starten met de zwemles bij
ons.

