AFMELD- EN INHAALLESPROCEDURE REGULIERE ZWEMLESSEN (UURSLESSEN)
Kleine groepjes en snelcursuskinderen graag afmelden via de mail:
info.zwemlessen@sportfondsen.nl
Om zich te kunnen inschrijven voor een inhaalles, moet uw kind aan een aantal voorwaarden
voldoen vóórdat u kunt afmelden en inhaallessen kunt inplannen.
1: Uw leskaart moet wel geldig zijn op de geselecteerde dag.

2: Uw kind moet over voldoende credits beschikken. Credits worden bijgeschreven bij het
afmelden voor lessen. Wij verzoeken u vriendelijk minimaal 6 uur van te voren af te melden via
het leerlingvolgsysteem op de website, anders kunt u geen aanspraak meer maken op een
inhaalles (1 afgemelde les is 1 credit met een maximum van 2).
3: De afmelddatum en inhaaldatum moeten in de toekomst geselecteerd worden.
5: Er moeten vrije plaatsen zijn in de gekozen lesgroep om te kunnen inhalen. Het systeem kijkt
zelf of er een niveaugroep is op de dag die u heeft geselecteerd en of er ruimte is. (het is
mogelijk dat de inhaaldag die u kiest vol zit, kies dan een andere datum in de toekomst)
6: Plan uw inhaalles ook z.s.m. in. We houden ruimte in onze lesgroepen voor inhaallessen, maar
kunnen niet altijd garanderen dat er plek is op de door uw gekozen dag.
7. Na het behalen van het A-diploma of het B-diploma vervallen de credits, tenzij u direct verder
zwemt voor het volgende diploma. Na het C-diploma vervallen alle credits.
1: AFMELDEN UIT DE LESGROEP
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2: OM JE KIND AF TE MELDEN KISE DE LESDAG EN DE REDEN. JE KIND ONTVANGT DAN 1 CREDIT
VOOR EEN INHAALLES.

ALS JE CREDITS HEBT ZIE JE BIJ 3 INHAAL LESGROEPDAG VERSCHIJNEN. KLIK JE HIEROP DAN KRIJG JE
EEN SCHERM OM DE INHAAL LESGROEP TE KIEZEN.
Is een lesgroep beschikbaar dan zie je dat in het vak lesgroep staan. Is de groep vol dan wordt dit
gemeld of blijft het lesgroepvak leeg
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