
Uiteraard zijn jij en je kind nieuwsgierig naar de prestaties! Daarom maakt zwembad 
de Louwert gebruik van een online leerlingvolgsysteem. Wij hebben in 7 stappen 
uitgelegd waar je kind aan moet voldoen om het zwem ABC te behalen.  

HET 7-STAPPENPLAN 

✓ Stap voor stap leren de kinderen zwemmen 

✓ Na elke stap een beloning:een armbandje 

✓ Elke stap is te volgen via een online leerlingvolgsysteem 

 

STAP 1 – ROOD BANDJE 
Goed dat je hebt gekozen voor zwembad de Louwert. Na slechts een paar 
zwemlessen kan je kind namelijk al zelfstandig gaan liggen en staan in het water. Je 
hebt super goed meegedaan aan de eerste zwemles. 

  

STAP 1.2 – GROEN BANDJE 
Wat knap: je kind heeft zó goed geoefend, dat hij/zij watervrij is en dat hij of zij al vijf 
tellen kan blijven drijven op de rug én op de buik. 

 

 

STAP 2 – BLAUW BANDJE 
Onder deskundige begeleiding van professionele zweminstructeurs van zwembad de 
Louwert heeft je kind een goede beenslag aangeleerd: een prima basis voor de 
volgende stap, badje 2! 

  

STAP 3 – GELE BANDJE 
Wist je dat zwemles niet alleen leuk is, maar ook heel goed voor de coördinatie? 
Hierdoor kan je kind nu al heel behoorlijk zwemmen met armen en benen en dat 
betekend dat je door mag naar badje 3. 

  



 

STAP 4 – ORANJE BANDJE 
Jullie zullen wel trots zijn! Je zoon of dochter mag beginnen met de diplomatraining 
voor het A-diploma.  

  

STAP 5 – BRONZEN BANDJE DIPLOMA A 
Hoera, het A-diploma is binnen. Om veiliger te leren zwemmen, gaan jullie natuurlijk 
door voor het B-diploma, de bronzen medaille kan je kopen bij de receptie. 

  

 

STAP 6 – ZILVEREN BANDJE DIPLOMA B 
Proficiat, je kind heeft het B-diploma en die zilveren medaille verdiend. Wil je dat hij 
of zij een échte waterrat wordt en veilig kan zwemmen? Ga dan voor goud: het C-
diploma! De zilveren medaille kan je kopen bij de receptie. 

  

 
 
STAP 7 – GOUDEN BANDJE DIPLOMA C 
Gefeliciteerd, we hebben er bij zwembad de Louwert een echte waterrat bij! Dat 
belonen we graag met het C-diploma. Voor jouw kind gaat geen zee meer te hoog en 
dat is een veilig idee! Door regelmatig te komen zwemmen bij zwembad de Louwert 
houdt je kind de zwemvaardigheid op peil. Jullie zijn van harte welkom! 
De gouden medaille kan je kopen bij de receptie. 
 


