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Uw kind wordt opgeleid voor een diploma dat erkend is door de

De N.R.Z.is de brancheorganisatie die het zwem A.B.C. 

niet allen uitgeeft maar ook de controle hierop uitvoert.

Om volledig toegerust te zijn is het van belang om naast het 

A diploma ook het B. en C diploma te behalen.

Grofweg kan men de volgende betekenis aan de diploma's geven:

A. diploma:   Uw kind kan zwemmen in een omgeving die bekent 

     en rustig is.

B diploma:   Uw  kind kan deelnemen aan b.v.  spelletjes activiteiten 

    georganiseerd in zwembaden.

    Lid worden van een zwemclub is ook mogelijk, de

    Doesburgse Watersport Vereniging is actief in ons

    zwembad.

C diploma:   Uw kind is volledig toegerust om te zwemmen in b.v. 

    zwemparadijzen of deelnemen aan activiteiten 

    in en om buitenwateren.

INFORMATIE OVER HET ZWEM ABC

of, zoals wij het noemen de 'ZEVEN SPRONG'. 

Uw kind gaat beginnen met de zwemlessen. In dit boekje vindt u informatie

over de zwemlessen en algemene regels.

Wij raden u aan om het boekje goed door te lezen, mocht u toch nog vragen

hebben, kunnen wij deze zo snel mogelijk beantwoorden om onduidelijkheden

te voorkomen.

Wij adviseren u om het boekje goed te bewaren omdat het veel informatie bevat 

over punten die later aan de orde kunnen komen.

Onze voorwaarden, die als bijlage is toegevoegd, zijn van toepassin

m.b.t. de geldigheid van de leskaart.

NATIONALE RAAD ZWEMDIPLOMA'S



HET A DIPLOMA (de eerste 5 sprongen)

VOOR HET BEHALEN VAN HET A DIPLOMA ZIJN VIJF GROTE SPRONGEN NODIG.

ELKE SPRONG HEEFT ZIJN EIGEN LESGROEP.

U komt minimaal 1 x per week met uw kind op les. Wanneer u het wilt versnellen
kunt u ook vaker in de week komen b.v. ma+do+za of een andere combinatie
van 2 tot 5 maal in de week.
Leg uw verzoek voor aan ons en wij bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De lestijden zijn:
Ma. 15:00 tot 18:00 uur

Di 15:45 tot 18:00 uur

Do 15:00 tot 18:00 uur

Vr 15:00 tot 18:00 uur

Za 10:00 tot 13:00 uur

Wij besteden veel tijd en aandacht aan het watervrij maken. Omdat wij van
mening zijn dat een kind dan, beter en met plezier zal leren zwemmen.
Wij werken heel individueel gericht. Het komt dus voor dat het ene kind al na een
paar lessen doorstroomt naar het volgende niveau terwijl het ander kind daar
veel meer lessen voor nodig heeft.

Met waterschoenen wordt er gezwommen in niveau 2 of 3 wanneer de 
zwemonderwijzer dit aangeeft. Om kinderen al te laten wennen aan het 
zwemmen met kleren, zwemmen wij: vanaf niveau 5 met t-shirt met lange
mouwen, lange broek en waterschoenen

U kunt uw kind voor de les een kurkje(indien nodig) op laten halen uit de zwem-
hal, deze goed strak bevestigen met de drijver op de buik. Samen wacht u
u IN DE KLEEDKAMER tot een onderwijzer de kinderen op komt halen. 

Dit uit veiligheid overwegingen !!!!

Waterschoenen
In de aanleerfase beenslag (school en enkelvoudige) is uit ervaring gebleken dat
er in sommige gevallen veel baat is bij het dragen van plastic waterschoenen.
Indien wij van mening zijn dat  uw kind er baat bij zou hebben om waterschoenen
te dragen geven wij dit aan u door en verozeken u deze aan te schaffen en voor
de les aan te trekken. 

Ieder niveau een andere instructeur

Als een kind doorstroomt naar het volgende niveau krijgt het ook vaak een andere
instructeur. Bij de doorstroming naar een andere groep kan het zijn dat de 
groepstijd ook gewijzigd wordt. Indien dit plaats vindt krijgt uw kind een kaartje
mee met daarop de andere lestijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Een niveaugroep is vol bij een maximum van 8 kinderen in niveau 1, 2 en 3 en
12 kinderen in niveau 4 en 5.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste instructeurs op de lesgroepen, maar het 
kan voorkomen dat er een vervangernde instructeur voor de groep staat omdat
de vaste instructeur ziek is of verlof heeft.
In de lesmap van de vaste instructeur staan de vorderingen van elk kind

genoteerd zodat de invaller weet hoever een kind is. Als u vragen heeft over uw

kind vraag het gerust indien mogelijk als voorkeur bij de vaste instructeur.

Loop echter hiervoor nooit zo maar de zwemhal binnen maar laat de receptie



medewerker dit weten, zij regelt het dan dat uw vraag bij de instructeur komt.
Soms loopt er een stagiaire mee tijdens de zwemlessen, hij/zij wordt begeleid
door de vaste instructeur.

KIJKLESSEN

De data voor de kijklessen worden bekent gemaakt via onze lichtkrant tegen

over de kassa. Tijdens deze les kun u op blote voeten of met slofjes over de
de vorderingen van uw kind bekijken (slofjes zijn te koop bij de kassa)
De laatste 10 minuten van de les kunt u evt. vragen stellen aan de lesgever
De kinderen zijn dan aan het spelen in het water.
De datums van meedoen lessen komen ook op de lichtkrant te staan.

Indien u nog andere kinderen bij u heeft in de zwemhal laat ze
dan niet rond lopen, dit i.v.m. de veiligheid!!

LESKAART

Voor aanvang van de eerste les koopt u een leskaart. U krijgt dan een

kokertje met daarin een chip waarop de gegevens van uw kind staan. Voor dit

kokertje betaalt u eenmalig extra kosten. Op de leskaart staat de einddatum 

informeer hier naar). Indien de leskaart de einddatum heeft bereikt en er staan
nog lessen op, vervallen de resterende lessen.

Onze voorwaarden zwemleskaart zijn als bijlage toegevoegd.

Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de receptioniste.

Heeft uw kind (medische) klachten, bijvoorbeeld epilepsie, buisjes o.i.d.,

zou u dit dan doorgeven aan de zweminstructeur of aan de kassa.

Voor ons is dit belangrijke informatie.

Kinderen die bij ons op zwemles zijn mogen gratis komen zwemmen op alle

vrij-/sportieve tijden (m.u.v. de avonduren), indien onder begeleiding van 

één of meerdere betalende volwassenen. 

Wel de naam van het zwemleskind door geven aan de receptioniste.

Oefen datgene wat ze in de les leren. Loop a.u.b. niet op de zaken vooruit!!!

Indien u na het behalen van een diploma niet wenst door te gaan voor een

vervolg diploma kunnen de resterende lessen om gezet worden naar vrij-/sportief

zwemmen.

Restitutie van de resterende lessen in contanten is niet mogelijk.

AFZWEMMEN

Na iedere lesperiode vindt het afzwemmen plaats. Op de lichtkrant tegenover
de kassa komt de afzwemdatum te staan.

Als uw kind voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor het afzwemmen, krijgt
uw kind een brief mee van de instructeur waarin uw kind wordt uitgenodigd
te komen proefzwemmen. Tijdens het proefzwemmen wordt definitief bepaald
of er diploma gezwommen kan worden. Uw kind krijgt dan nogmaals een brief +
invulformulier mee.



Tijdens het afzwemmen kan er een begeleider meehelpen bij het omkleden,
vader en kind in de heren kleedkamer, moeder en kind in de dames kleedkamer.
De overige toeschouwers kunnen de zwemhal betreden via de horeca.
Daar kunt u de schoenen uitdoen of slofjes over de schoenen aantrekken.
Slofjes zijn te koop bij de kassa.

Het zwembad is aangesloten bij de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma's)
Wij werken volgens deze richtlijnen en bepalingen.

Wanneer uw kind mag afzwemmen voor het A diploma wordt er
ook gekleed gezwommen. 

De kleding eisen zijn:
* Badkleding
* T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen;
* Lange broek (broekjes die naadloos aansluiten zijn niet toegestaan)

* Schoenen, plastic, leren en/of sportschoenen;
(surf) schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan

HET B DIPLOMA (de zesde sprong)

Het behalen van het A diploma is al een hele prestatie waar de kinderen en
u erg trots op mogen zijn. Maar de naam zegt het al "Het zwem ABC".

Na het A diploma volgt het B diploma. Bij dit diploma wordt de contditie nog meer
vergroot, de borstcrawl en de rugcrawl wordt technisch nog beter.
De lessen voor B zijn op diverse dagen eveneens 45 min.  

De kinderen zwemmen dan met kleren aan.
Voor B is dat een: lange broek (geen pyjama of legging)

een trui of blouse met lange mouwen
waterschoenen (geen surfschoenen)

HET C DIPLOMA

DE ZEVENDE EN TEVENS LAATSTE SPRONG

Na B komt C, bij dit diploma staat het zelf redden centraal, de conditie

wordt nog weer beter. En devaardigheden zijn nog weer meer toegespits

om je zelf of ( in kleinere mate) anderen te redden in noodsituaties.

De lessen voor C zijn ook op diverse tijden.

De kinderen zwemmen dan met kleren aan.

Voor C is dit een : lange broek (geen legging of pyjama)

trui of blouse met lange mouwen

een jas en waterschoenen (geen surf

schoenen)



VAKANTIES

De zwemlessen gaan in de "korte" vakanties gewoon door. 

In Kerstvakantie en een nader te bepalen aantal weken

in de zomervakantie en op speciale feestdagen is er geen zwemles.

(Uitgaande van regio zuid)

Bijzondere dagen zijn:
* 2e paasdag
* Koningsdag
* Hemelvaartsdag
* 2e pinksterdag

Uw kaart wordt automatisch verlengt in de periode/dag dat wij zijn
gesloten.

HUISREGELS TIJDENS DE ZWEMLESSEN:

* Privacy Policy t.b.v. u en onze gegevensbeschermig.
(zie www.zwembaddoesburg.nl)

* U mag de badhal / witte tegels alleen met blote voeten 
of op slippers te betreden.

* Andere kinderen die  u bij zich heeft, lopen op eigen
risico rond op het complex, dus ook buiten.

* niet tijdens de lessen de badhal betreden.

* Omkleden in de grote kleedruimtes (vader met kind bij de
heren, moeder met kind bij de dames).

* Kinderen worden opgehaald uit de kleedkamers.

HORECA

Tijdens de zwemlessen kunt u wachten in onze restorette
onder het genot van een kopje koffie, drankje of iets lekkers.

Met mooi weer kunt u buiten op het terras gaan zitten.

Tevens kunt u gebruik maken van de zonnebank.

Wij verzoeken u er op toe te zien dat uw kinderen die niet

zwemmen, maar wel mee zijn, geen overlast bezorgen in de restorette.

Als u vragen heeft, bel dan gerust of kom even langs, ook 

wanneer u een klacht heeft.

Heeft u een klacht en wilt u hem niet direct delen ga dan 

naar onze website: www.zwembaddoesburg.nl

- Zwemles

- Klachtenformulier en meldpunt

Van ons mag u verwachten dat wij uw klacht serrieus nemen.

http://www.zwembaddoesburg.nl/#


VOORWAARDEN ZWEMLESKAART

* De meer-lessen kaart (koker) is geldig voor de periode waarop de lessen

van toepassing zijn. Dit kan verschillen per les kaart (6 of 12 weken).  

De geldigheid van de kaart is dus afhankelijk van de kaart die men koopt.

* Zodra een kaart (koker) volledig is afgeboekt koopt u een nieuwe kaart.

Wij houden namelijk voor uw kind een plek gereserveerd in de lesgroep.

Als uw kind verzuimt tussen de oude en nieuwe leskaart in, kost het u wel

de les(sen).

* Het missen van een les geeft geen recht op een inhaal les. Uw les vervalt.

* Wij willen graag weten wanneer uw kind ziek is. U kunt dat doorgeven aan

de receptie. Bij ziekte is de gemiste les in de eerste week wel voor eigen

rekening. Daarna wordt bij inlevering van de kaart (koker) de geldigheids-

duur verlengd. Dit gaat altijd in overleg, zodat wij weten wanneer uw kind

weer kan beginnen.

* Als uw kind langer ziek is, kan het zijn dat het niet meer in dezelfde groep

Kan instromen. Dit gaat dan in overleg met de lesgever.

* Als u tijdelijk wilt stoppen met de lessen vragen wij u dringend dit aan de

receptie door te geven. Als u dit tijdig en in overleg doet, kost het u geen

lessen, de plek van uw kind blijft dan niet meer gereserveerd. Zodra u weet

wanneer uw kind weer gaat beginnen horen wij dit graag, zodat we naar een 

geschikte plek kunnen zoeken.

* Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen gewoon door, met uitzondering

van de Kerst-, en zomervakantie. Tijdens deze periode wordt uw leskaart

automatisch verlengd, dit geldt ook voor de feestdagen waarop geen les

wordt gegeven. Wanneer u tijdens de voorjaars-, mei- en herfstvakantie

afwezig bent, meldt dit dan minimaal 2 weken van te voren zodat u kaart

hierop aangepast kan worden. Maximaal zal er dan 1 les gecompenseerd

worden.

* Indien men na het behalen van een diploma niet wenst door te gaan voor

een vervolg diploma kan men de resterende lessen omzetten naar

vrij-/sportief zwemmen.

Restitutie van de resterende lessen in contanten is niet mogelijk.
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