Ikleer
zwemmen!
informatie ABC zwemmen

ZUIDERPOORTBAD 2018 - 2019

Welkom bij het ZuiderpoortBad
Uw kind gaat leren zwemmen bij het zuiderpoortBad. Dat is een belangrijk
moment voor uw kind en natuurlijk ook voor u. Daarom willen wij u
voorafgaand aan de eerste les zo volledig mogelijk
informeren door middel van deze folder. Onder andere de vorm van de
lessen, de doelstellingen en praktische zaken komen aan bod.
Het zuiderpoortBad heet u en uw kind van harte welkom in het
zuiderpoortBad en wenst u veel zwemplezier!
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Zwem-ABC Licentie
Het zuiderpoortBad heeft de Licentie Zwem-ABC en wordt elk jaar
onafhankelijk getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria door het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Zo weet je als ouder zeker dat
de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de Nationale
Zwemveiligheidsnorm en leg je de basis voor een leven lang
zwemplezier en –veiligheid.
De licentie Zwem-ABC geeft je de volgende vier zekerheden:
1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in
veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de
zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
2. Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. Deze
diploma’s voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen en worden
erkend door brandweer, politie en sportopleidingen.
3. Het zuiderpoortBad hanteert een helder beschreven zwemlesmethode.
Tijdens de zwemles word je als ouder goed op de hoogte gehouden van de
vorderingen van je kind.
4. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door
onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het
diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor veiligheid en plezier!
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ABC Zwemlessen

Wie A zegt moet ook B en C zeggen

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Als kinderen
goed kunnen zwemmen, is dat een zorg minder. Leer je kind daarom
zwemmen volgens het Zwem-ABC. A is aanleren, B is beter worden en C
is complete zwemvaardigheid. Met het complete Zwem-ABC diploma op
zak kunnen kinderen veilig en zelfstandig in, om en op het water spelen.
Ons lessysteem kent 5 niveaus in verschillende baden. Er worden in
eerst instantie geen drijfmiddelen gebruikt, de kinderen moeten immers
vertrouwd raken met het water. Tijdens de zwemlessen leren kinderen
spelenderwijs de nodige zwemvaardigheden en genieten ze van het
water.

Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een
leven lang zwem- en watersport plezier. Het kind is vaardig en veilig om
deel te nemen aan zwemsporten, zeilen, surfen, snorkelen ect..

Watervrij maken
Bij het zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het
watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin
wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in
het water, spetteren, te watergaan en er uit klimmen, onder water kijken
en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren
kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in
spelvorm aangeboden, omdat het voor kinderen de beste manier is om
iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt, ieder spel
heeft een bedoeling! Als een kind kan drijven op borst en rug, is het tijd
voor de volgende fase: de zwemslagen.
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Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het
water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed.
Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit
het water klimmen.
Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen
aan de orde. Eerst wordt alleen met een T-shirt en een korte broek aan
gezwommen. Bij het A-diploma wordt afgezwommen in korte broek en
T-shirt, bij het B-diploma in lange broek en shirt met lange mouwen, en
bij het C-diploma in een lange broek en een windjack.

Zwemtraject
U wilt toch ook levenslange (zwem)veiligheid voor uw kind? Daar is een
afgesloten zwemtraject voor nodig! Een veelgestelde vraag van
ouders gaat over de duur van dit zwemtraject. De Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ) heeft onderzoek gedaan naar het aantal
benodigde klokuren zwemonderwijs en kwam tot de volgende conclusie:
Diploma

NRZ-klokuren

Aantal lessen

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Zwemdiploma A

48

72

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: enkelvoudige
rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de
zwemslagen wordt aandacht besteed aan allerlei oefeningen in het
water, zoals verschillende manieren van in het water gaan,
onderwaterzwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en de kant en
naar de bodem gaan. De diploma-eisen van het zwem-ABC.

Zwemdiploma B

12

18

Zwemdiploma C

12

18

Maar let op: Het aantal klokuren zwemonderwijs gaat over het
gemiddelde kind. Zo’n 80% van de kinderen behaald binnen dit aantal
uren zijn of haar zwemdiploma. 10% van de kinderen zal het diploma
sneller halen en de overige 10% haalt dit aantal niet. De lessen in het
zuiderpoortBad duren 40 minuten.
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Stickersysteem
Bij dit informatiepakket vindt u een leuke poster welke u kunt ophangen.
De kinderen die bij ons zwemles volgen krijgen, gedurende de
opleiding naar het Zwem ABC, stickers uitgedeeld voor op de poster.
Op die manier wordt uw kind enthousiast gemaakt voor de volgende
stappen in het zwemlesproces. Het stickersysteem is vooral bedoeld als
beloningssysteem voor de kinderen. Daarnaast om de zwemlesperiode
voor u als ouder wat inzichtelijker te maken.

Kijklessen
Ieder kwartaal kunt u als ouder het laatste half uur van de les een kijkje
nemen bij de les; de zogenaamde kijkles. Tijdens deze les kunt u de
vorderingen van uw kind waarnemen. Tevens kunt u eventuele problemen of vragen bespreken met de zwemonderwijzer.
Indien uw vragen tijdens de kijkles niet kunnen worden beantwoord dan
kunt u uw vraag altijd mailen naar info@zuiderpoortbad.nl, zodat wij daar
op een later en geschikter moment op terug kunnen komen.

Afzwembriefje
Voordat u kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen dient hij/zij
bepaalde vaardigheden onder de knie te hebben. Deze vaardigheden
kunt u terug vinden op www.zuiderpoortbad.nl
Tijdens de les worden de kinderen geselecteerd voor het diplomazwemmen. Als uw kind aan de eisen voldoet voor het te behalen diploma krijg
hij/zij een afzwembriefje mee van de zwemonderwijzer

Diplomazwemmen, een feestje voor kinderen!
Bij het in ontvangst nemen van het zwemdiploma ontvangt uw kind een
presentje van het zuiderpoortBad en een muntje waarmee, na afloop van
het diplomazwemmen, een lekkernij gehaald kan worden in het
zuiderpoortCafe.
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Overige informatie Zwem-ABC

Voor en na de les

Afmelding

Wij vragen u om uw kind gebruik te laten maken van het toilet voorafgaand aan de les. De kleedlokalen zijn tijdens de zwemlessen geopend
van 15.30 uur tot 18.15 uur.

Als uw kind ziek is of niet aanwezig kan zijn bij de zwemles dat vernemen
wij dit graag. U kunt uw kind afmelden bij de balie van het zwembad, telefonisch op 0495-492138 of via een mail naar info@zuiderpoortbad.nl
Uw kind kan niet in de zwemles worden toegelaten wanner bij uw kind
een van de volgende besmettingen zijn geconstateerd:

• Waterpokken (tenzij de pokken ingedroogd zijn en worden behandeld)
• In geval van luizen wordt geadviseerd om niet te zwemmen omdat dit de
werken van een antihoofdluis middel tegengaat.

• In het geval van krentenbaard wordt geadviseerd om uw niet te laten
zwemmen omdat dit niet bevorderend is voor het genezingsproces.

Inhaalkaartje

Voor het zuiderpoortBad geldt dat alle zwemlessen komen te vervallen
in de (Nederlandse) zomervakantie, in de eerste week van de kerstvakantie en op de (Nederlandse) feestdagen.

Nieuwsbrief en Facebook
Via een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in het zuiderpoortBad. Daarnaast kunt u ons volgen
via facebook waar wij met regelmaat nieuwsberichten, foto’s en
andere informatie met u zullen delen.

U krijgt per jaar twee inhaalkaartjes om de gemiste zwemlessen in te
halen. De inhaalles dient u bij de balie te reserveren.

Tot slot…

Zwemkleding

zwemlesperiode toe, zodat wij elkaar na het Zwem-ABC nog vaak
zullen ontmoeten in het zuiderpoortBad.

In verband met de hygiëne is het dragen van zwembadkleding tijdens het
zwemmen verplicht. Hiermee bedoelen we voor jongens een zwembroek
die niet langer is dan de knieën. Voor meisjes een badpak of bikini.
De zwemkleding dient te bestaan uit zwembadkledingstof.

Overschoentjes
Wij streven naar een zo hygiënisch mogelijke omgeving en vragen u
daaraan mee te werken. Het is niet toegestaan om met schoenen de
zwemzaal te betreden. Wilt u een paar overschoentjes? Deze kunt u
aanschaffen bij de balie of in een van de automaten.
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Vakanties en feestdagen

Wij wensen u en uw kind alvast een plezierige en succesvolle

ZuiderpoortBad
Sportlaan 7
6021 KA Budel
Tel. 0495 492138
info@zuiderpoortbad.nl
www.zuiderpoortbad.nl
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