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➢ Persconferentie 14 september 2021 

Afgelopen dinsdag 14 september zijn door de overheid verdere versoepelingen per 25 september 2021 
aangekondigd.  Er kan en mag nu veel, maar de belangrijkste versoepeling is het wegvallen van de 1,5 meter 
maatregel. Dit betekent dat we weer terug kunnen naar de oude vertrouwde routing en u onder andere voor 
en na de les gebruik kunt maken van onze kleedzalen.  
 

➢ Nieuwe routing vanaf maandag 27 september 2021 
1) U komt binnen via de tourniquet in de centrale hal en kleed uw kind voor de zwemles om in één van onze 

kleedzalen. (Zie kleedzaal indeling hieronder). 
2) Nadat de zoemer is gegaan kunt u de zwemzaal betreden.  
3) De kinderen nemen plaats op de banken in het 25 meter bad.  
4) Elk badje, elk zwemniveau heeft eigen bank(en). U en uw kind wachten bij de betreffende bank op de 

overdracht met de docent. (De docent zal u de bank aanwijzen).   
5) Na de overdracht kunt in op het terras in het 25 meter bad plaats nemen of boven bij de receptie / Café  

Klets. Uiteraard kunt u ook buiten wachten.  
6) Aan het einde van de zwemles haalt u uw kind op nabij het bad waar uw kind heeft gezwommen.  
7) Na het douchen en aankleden verlaat u ons pand via het centrale trappenhuis en loopt u via de receptie / 

entree weer naar buiten.  
8) Vanaf 27 september kunt u geen gebruik meer maken van onze glazen nooddeur in de zwemzaal en onze 

personeelsingang.   
 
 

➢ Kleedzaal indeling Zwem-ABC 
Maandag, dinsdag en donderdag:  Woensdag en vrijdag:  Zaterdag: 
14.45 - 15.30 u zaal 1 – 2 - 3  14.00 – 14.45 u zaal 1 – 2 – 3 10.00 – 11.00 u zaal 1 – 2 
15.30 – 16.15 u zaal 4 – 5 – 6  14.45 – 15.30 u zaal 4 – 5 – 6 11.00 – 12.00 u zaal 3 – 4 
16.15 – 17.00 u zaal 1 – 2 - 3  15.45 – 16.30 u zaal 1 – 2 – 3 12.00 – 13.00 u zaal 1 – 2 
17.00 – 17.45 u zaal 4 – 5 – 6  16.30 – 17.15 u zaal 4 – 5 – 6 
     17.15 – 17.45 u zaal 1 – 2 – 3 

 
➢ Nieuwe algemene voorwaarden Zwem-ABC 

Sinds 1 januari 2021 zijn er nieuwe voorwaarden bij het Zwem-ABC. Bij onze receptie/entree zijn deze 
voorwaarden altijd in te zien of te verkrijgen. Belangrijke wijzigingen; geldigheid van de leskaart, inhalen van 
lessen, Zwem-ABC in vakanties en gratis vrijzwemmen in AquaFun.   

 
➢ Diplomazwemmen 25 september 2021 

Tijdens het diplomazwemmen op 25 september mag u als ouder/begeleider aanwezig zijn in de zwemzaal. 
Ook grootouders, broertjes en zusjes, etc. zijn allen van harte welkom. Neem een aparte tas mee voor de 
natte bovenkleding van uw kind. Zorg dat uw kind 10 minuten voor aanvang van het diplomazwemmen 
omgekleed en wel klaar staat. U en uw familie kunnen plaatsnemen op de banken rondom het zwembad.  
De kinderen verzamelen voor aanvang van het diplomazwemmen in het doelgroepenbad/ instructie bad.  
Direct na het diplomazwemmen vindt de diploma uitreiking plaats in de Ballenbar van onze nieuwe 
Bowlingbaan.  
 

➢ Vervolg opleidingen Zwem- B en Zwem-C 
De nieuwe opleidingen t.b.v. diploma B of diploma C zijn na de zomervakantie gestart. Kinderen die op  
25 september hun diploma gaan halen kunnen hierbij instromen. (Inschrijven voor de vervolg opleiding kunt 
u gelijktijdig doen met het inschrijven voor het diplomazwemmen). 
   

➢ Zwemlessen in de Herfstvakantie 
De zwemlessen gaan in de herfstvakantie gewoon door, maar vinden plaats op de ochtenden. De lesdagen 
blijven ongewijzigd, de lestijden worden ook logisch vertaald naar de ochtenden: 
 
Maandag , dinsdag en donderdag:  Woensdag en vrijdag:  Zaterdag (30-10-2021): 
14.45 uur wordt 09.00 uur,  14.00 uur wordt 09.00 uur, 10.00 uur wordt 09.00 uur, 
15.30 uur wordt 09.45 uur,  14.45 uur wordt 09.45 uur, 11.00 uur wordt 10.00 uur, 
16.15 uur wordt 10.30 uur,  15.45 uur wordt 10.30 uur, 12.00 uur wordt 11.00 uur. 
17.00 uur wordt 11.15 uur.   16.30 uur wordt 11.15 uur.   
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Gezien de omvang van de organisatie vraag ik u zich aan bovenstaande indeling te conformeren. Mocht u 
 tegen een onmogelijkheid aanlopen, dan kunt u dit kenbaar maken via t.vankralingen@sportfondsen.nl.  

Dit geldt ook voor ouders die graag twee keer per week komen zwemmen. U  kunt hiervoor een verzoek 
indienen via  t.vankralingen@sportfondsen.nl.  
 

➢ Gratis recreatief zwemmen in AquaFun Sportiom met geldige zwemlespas! 
Wanneer uw kind zwemles bij ons volgt, mag uw kind gratis naar AquaFun Sportiom. U als ouder/begeleider 
reserveert een ticket via de webshop op onze website. Uw kind ontvangt op vertoon van de Jippas bij onze  
receptie/entree een gratis toegangsbewijs voor AquaFun. Dit kan zolang uw kind bij ons het Zwem-ABC 
volgt en een geldige leskaart bezit.  

 
➢ Goedkoop Fitnessen in de Fitnessclub Sportiom 

U als ouder/begeleider van het Zwem-ABC kind, komt gedurende de gehele opleidingsweg in aanmerking 
voor een familie abonnement. Vanaf € 6,85 per week kunt u onbeperkt gebruikmaken van alle faciliteiten in  
de Fitnessclub Sportiom.  

 
➢ Vragen aan de docent? 

Heeft u een vraag aan een docent dan kunt u hiervoor een terugbelverzoek indienen via de receptie. U kunt 
ook altijd een mail sturen naar manager Sport, c.vanoorschot@sportfondsen.nl. Uw mail wordt dan 
doorgestuurd naar de juiste docent.  
 

➢ Wijzigen van zwemlestijd of dag? 
U kunt dit mailen naar t.vankralingen@sportfondsen.nl. Vermeld hierbij a.u.b.:  
o Naam van uw kind 
o Welke dag en tijd de zwemles nu gevolgd wordt. 
o Welke nieuwe dag en tijd uw voorkeur heeft. 
o Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

 
➢ Leerlingvolgsysteem. 

Wist u dat wij een online platform hebben waarbij u de vorderingen van uw kind kunt bekijken? Hiervoor 
kunt u het volgende te ondernemen; 
1) Ga naar onze website www.sportiom.nl  
2) Ga naar de button meer en klik aan: Leerlingvolgsysteem 
3) Voer uw gebruikersnaam in; voor+achternaam van het kind (zonder tussenvoegsels, zonder hoofdletters 

en aan elkaar geschreven) 
4) Voer uw wachtwoord in; geboortedatum van het kind (dag-maand-jaar), twee karakters voor de dag en 

de maand en 4 karakters voor het jaar.  
 

    Voorbeeld : Joep van der Pas, geboren 20 mei 2013 
    Gebruikersnaam  =  joeppas 
    Wachtwoord  =  20052013 
 

Zodra u uw kind al online heeft ingeschreven, bent u al reeds in bezit van een inlognaam en wachtwoord. De 
vorderingen worden immers gekoppeld aan deze inloggegevens. 
 
 
Wanneer u deze of andere persoonlijke gegevens zou willen wijzigen, ga dan bovenaan de pagina naar mijn profiel. 
Klik vervolgens op mijn gegevens. U kunt dan de gegevens wijzigen en ook een foto van uw kind uploaden. Deze 
foto wordt dan zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de docent van uw kind. Mocht het inloggen niet lukken, 
stuur dan een e-mail naar t.vankralingen@sportfondsen.nl   

 
 

Met vriendelijke groet, 
Team Zwemonderwijs 
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