
Waar staan wij voor? 

Sportcentrum de Lunet biedt met een team van gecertificeerde en ervaren zwemonderwijzers 

zwemlessen aan waarbij plezier en zwemveiligheid hoog in het vaandel staan. Spelend leren vormt 

de basis van de lessen waarin je kind de vaardigheden van het Zwem-ABC leert. 

De weg naar het A-diploma: 

Wij beginnen het zwemlestraject bij niveau 1 (rood) en volgen allerlei kleuren om uiteindelijk op geel 

uit te komen; waar je mag gaan afzwemmen voor jouw A diploma. Een spannend en leuk moment! 

Bij elk volgend niveau ontvang je een bijbehorend polsbandje in de kleur van het niveaugroepje. 

Deze draag je (vol trots) tijdens de lessen, zodat de zwemonderwijzers kunnen zien bij welk groepje 

jij hoort, dat is wel zo veilig. 

Rood > Groen > Blauw > Oranje en dan naar de afzwemgroep (Geel)  op de zaterdag om een aantal 

keren met kleding te zwemmen, het afzwemprogramma te draaien en de puntjes op de i te zetten. 

Individueel doorstomen.  

Wij streven naar een goede  doorstroming naar een volgend niveau. Dit mes snijdt aan 2 kanten. Een 

goede doorstroming is voor ouders en kinderen van belang, maar ook voor het zwembad. We willen 

onze wachtlijst liefst zo klein mogelijk houden en onze groepen evenredig gevuld. 

Wanneer blijkt dat een kind achter blijft op het gemiddelde doorstroomtijd zal de zwemonderwijzer 

dit tijdig signaleren en voor zichzelf een plan van aanpak moeten maken in samenwerking met onze 

coördinator zwemlessen. Waar nodig zal er extra ondersteuning plaatsvinden.  

Volgend niveau: nieuwe lestijd 

Als je kind door mag naar het volgende niveau betekent dit dat het mogelijk is dat je kind op een 

nieuwe lestijd zwemles gaat volgen.  

Dit zal de zwemonderwijzer bij het doorsturen naar een ander niveau doorgeven. Wanneer je 

voorkeur hebt voor een andere lesdag of lestijd in het nieuwe niveau kan dit besproken worden aan 

de receptie of door contact op te nemen met de receptie. Op basis van beschikbaarheid kan er dan 

een nieuwe zwemlesdag of tijd gepland worden. Wij adviseren je om dit direct te doen. 

Let op; de afzwemgroep A en B is altijd op de zaterdag en de afzwemgroep C is op de 

woensdagmiddag. 

In de afzwembrief voor het A-diploma kun je ook direct aangeven of je kind verder wil zwemmen 

voor het B-diploma. 

Betaling 

Het zwemlesabonnement is een doorlopend abonnement en dient altijd aansluitend 4 wekelijks te 

worden betaald, ook als uw kind zwemlessen heeft gemist. Betaling kan voldaan worden aan de 

receptie of online via het leerlingvolgsysteem. 

Afmelden 

Bij ziekte of een andere reden om de les niet bij te wonen, kunt u uw kind online afmelden voor de 

les via het leerlingvolgsysteem. Je hebt recht op maximaal 2 inhaallessen. Graag dus z.s.m. inhalen 

zodat je bij de volgende afmelding weer een credit kan ontvangen. 

 


