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Inleiding
Bedankt dat u heeft gekozen voor de zwemlessen bij SportPlaza Mercator.
Hier leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen.
De visie van SportPlaza Mercator is kinderen spelenderwijs te leren zwemmen.
Door middel van individuele uitleg, speelmateriaal en stuurkaarten zullen
kinderen meer plezier beleven en leren op het eigen niveau.
De definitie van zwemveiligheid is: In staat zijn om in en om het water
te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de
Nederlandse watercultuur.
Wij hebben de Licentie van de NRZ waardoor wij jaarlijks gecontroleerd worden
bij diplomazwemmen en of alle diploma’s van onze zwemonderwijzers in orde
zijn.
In deze brochure kunt u meer lezen over het leszwemmen bij SportPlaza
Mercator.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze
medewerkers of op onze website: www.Sportplazamercator.nl.

De formule Jip
• SportPlaza Mercator kiest voor een kindvriendelijke aanpak, middels een
nieuwe formule voor het ZwemABC. Deze, op kinderen gerichte activiteit,
brengen wij onder de naam Jip met de Slogan:

“Water, het leukste speelgoed dat er is”
U zult Jip terug zien in folders, posters en in allerlei andere uitingen.
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De zwemlessen in SportPlaza Mercator
De inhoud van onze zwemlessen is gebaseerd op de volgende drie
uitgangspunten:

Motivatie Aansluiting bij de leef- en denkwereld van het kind
Onze opleiding heeft een planmatige aanpak met een individuele doorstroom
mogelijkheid naar het volgende niveau. Ons streven is ieder kind zoveel mogelijk
te stimuleren binnen zijn/haar mogelijkheden.

Zwemplezier Water, is het leukste speelgoed
Water is leuk! Je wordt er nat van, je kunt er leuke spelletjes in doen en je kunt
er lekker in zwemmen! Dat gevoel willen wij uw kind meegeven. Daarvoor zijn
bepaalde vaardigheden nodig. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de leef- en denkwereld en houden bij het leren zwemmen rekening met
de leeftijd van uw kind. U vindt dat dan ook tijdens de zwemlessen (speelse
vormen) terug bij het aanbieden van de oefenstof. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van leuk en leerzaam materiaal. Plezier bij het leren zwemmen vinden
wij heel belangrijk. Ook het gebruik van stuurkaarten is bij ons een belangrijke
factor. Hierdoor kunnen kinderen snel aan het werk waardoor de arbeid hoog
is en kinderen sneller zullen leren.

Zwemveiligheid Je vrij voelen in het water
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich geheel vrij in het water voelt.
Daarvoor leert het op verschillende manieren met water omgaan.
Vaardigheden, als het onder water gaan, ademhaling, drijven, wenden en
keren, springen, voortbewegen en het gekleed zwemmen, worden uw kind op
speelse wijze vroegtijdig aangeleerd. Als uw kind bovenstaande vaardigheden
in verschillende waterdieptes beheerst, kan het zich veilig en vrij in het water
bewegen. Uw kind krijgt hierdoor een veilig gevoel en kan zonder angst lekker
van het zwemmen, het water en de daarbij behorende attracties genieten.
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Hoe lang duurt de zwemles in SportPlaza Mercator?
De ontwikkeling van kinderen verloopt stapsgewijs. Hoe lang uw kind doet over
het behalen van (één van de diploma’s van) het Zwem-ABC, is vooraf daarom
niet precies te bepalen. Alle kinderen zijn namelijk anders. Houd er rekening mee
dat de leerweg naar het A-diploma ongeveer een kalenderjaar duurt.
Leren zwemmen is een intensieve bezigheid die veel energie vraagt. Kinderen
hebben allemaal wel eens momenten waarop het even niet lukt of momenten
dat ze een terugval hebben. Wij weten dat en houden daar rekening mee.
Het behalen van een diploma lukt het snelst als de opleiding zonder
onderbrekingen verloopt, daarom gaan alle lessen in de kleine schoolvakanties
ook gewoon door. In de zomervakantie hebben we een aangepast
zwemlesrooster. Wij organiseren dan zomerzwemcursussen waar u uw kind
apart voor kunt opgeven. Deze weekcursussen vallen buiten het reguliere
aanbod.
Wij vinden het belangrijk dat u ons informeert als er iets met uw kind aan de
hand is, wij kunnen daar dan rekening mee houden. Verder is het belangrijk dat
u uw kind de tijd geeft om met plezier een vaardige zwemmer te worden en
om regelmatig met uw kind te oefenen. U kunt daarvoor in SportPlaza Mercator
terecht tijdens het recreatieve zwemmen op zondag van 11.00 - 14.00 uur. Met
een geldige zwemleskaart heeft uw kind dan gratis toegang.
In SportPlaza Mercator worden alle zwemlessen één keer per week gegeven.
De zwemlessen duren 45 minuten en zijn als volgt ingedeeld:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 15.45 - 18.45 uur
Woensdag 13.00 - 18.45 uur
Zaterdag 08.45 - 12.00 uur
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Eisen Zwemdiploma A
Gekleed
• Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts.
Na het bovenkomen aansluitend;
• 15 seconden watertrappen, gevolgd door
• 15 meter zwemmen in een slag naar keuze, gevolgd door
• Zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Badkleding
• Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur),
direct gevolgd door (zonder boven te komen)
• Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend
zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt.
• 25 meter schoolslag, onderbroken door eenmalig voetwaarts richting de
bodem te zakken, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag en 25 meter rugslag
• In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
• 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag,
waarna
• Een halve draai wordt gedaan en 10 seconden wordt gedreven op de rug.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl.
• Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 60
seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer,
al watertrappend een hele draai om de lengteas gemaakt wordt.

Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma A
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan
uit:
• Badkleding
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
• Lange broek met gulp en zakken
(d.w.z. broekjes die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
• Schoenen
(plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool
zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk of
rok/blouse dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.
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Eisen Zwemdiploma B
Gekleed
• Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder
water een halve draai om lengteas maken; na het boven komen aansluitend
• 15 seconden watertrappen, gevolgd door
• 50 meter zwemen in een slag naar keuze, onderbroken door 1 keer onder een
drijvend voorwerp door zwemmen, proef afronden met
• Zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

Badkleding
• Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door
(zonder boven te komen)
• Onder water zwemmen door een gat in een verticaal, in het water hangend
zeil, dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt.
• 25 meter schoolslag, gevolgd door 25 meter rugslag, gevolgd door 25 meter
schoolslag, gevolgd door 25 meter schoolslag, gevolgd door 25 meter rugslag
onderbroken door 2 keer een halve draai om de lengteas.
• In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven
op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 7 seconden drijven
op de borst.
• Van de kant springen gevolgd door 15 seconden drijven op de rug, aansluitend
5 meter hoofdwaarts verplaatsen op de rug met gebruik van de armen,
gevolgd door 20 seconden blijven drijven met behulp van een drijfmiddel.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.
• Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 60
seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door
eenmaal voetwaarts richting de bodem zakken.

Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma B
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma B dient de kleding te bestaan uit:
• Badkleding
• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
• Lange broek met gulp en zakken
(lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
• Schoenen
(plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool
zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met
lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot
over de knie reiken.
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Eisen Zwemdiploma C
Gekleed
• Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend
• 15 seconden watertrappen, gevolgd door
• 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een hulpmiddel.
• Van de kant te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water
blijft, aansluitend 100 meter zwemmen in een slag naar keuze, onderbroken
door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen en 1 keer over een
drijvend voorwerp heen klimmen en zelfstandig uit het water op de kant
klimmen.
• Te water gaan met een sprong naar keuze waarna enkele slagen wordt
gezwommen, gevolgd door 1 meter voor een verticaal hangend zeil onder
water gaan en door het gat in het zeil zwemmen.

Badkleding
• Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door
(zonder boven te komen)
• Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend
zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, waarna boven dient te
worden gekomen in een soort wak.
• 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem te
gaan; proef afronden met
• 75 meter enkelvoudige rugslag.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl.
• In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.
• Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met
gebruik van armen en benen, onderbroken door 15 seconden drijven op de rug
en 30 seconden watertrappen met benen.

Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma C
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma C dient de kleding te bestaan uit:
• Badkleding
• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet
toegestaan)
• Jas
• Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder
echte zool zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met
lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot
over de knie reiken.
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Het proef- en diplomazwemmen
Als de opleiding zover is gevorderd dat uw kind voldoet aan de eisen voor het
A-, B-, of C-diploma, dan wordt uw kind geselecteerd voor het proefzwemmen.
Tijdens het proefzwemmen wordt in alle rust en kritisch gekeken of de
geselecteerde kinderen voldoen aan de diploma-eisen. Bij een goed verloop
van het proefzwemmen worden zij uitgenodigd voor het diplomazwemmen.
De kinderen die in aanmerking komen voor het proefzwemmen, krijgen van
de instructeur een formulier mee. Dit formulier dient voorafgaand aan het
proefzwemmen ingeleverd te worden bij de receptiebalie. Tevens dienen dan de
examenkosten te worden voldaan.

Kledingzwemmen
Op het moment dat uw kind met kleding gaat zwemmen, krijgt het een brief
mee van de zweminstructeur. Hierop staat omschreven welke kleding er tijdens
het diplomazwemmen gedragen moet worden. Het is de bedoeling dat uw kind
de voorgeschreven kleding tijdens de eerstvolgende zwemles ook daadwerkelijk
draagt.
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Wat leren de kinderen in welke groep?
Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar de vaardigheden die
uw kind moet leren voor de diploma’s A, B, en C. Die vaardigheden worden
in een vaste volgorde aangeboden en verlopen via een kennismaking en het
vertrouwd worden met water (watervrij), via drijven, zweven en duiken naar het
aanleren van de beenslag op rug en buik (rug- en schoolslag), de combinatie en
het automatiseren van de arm- en beenslag op de buik (schoolslag), naar onder
water zwemmen en de borst- en rugcrawl.
Bij het aanleren van de vaardigheden wordt geoefend op herhaling en wordt
de kinderen gevraagd te laten zien wat ze allemaal kunnen. Zo kan terloops
worden gecorrigeerd.
Daarnaast worden ze op een speelse manier uitgedaagd om de dingen te doen
die ze nog niet zo goed kunnen en die soms ook nog een beetje eng zijn. Bij de
diploma’s B en C tenslotte, volgt nog een aantal verzwaringen van de eisen die
voor het A-diploma ook al gelden. De exacte volgorde van de vaardigheden
kunt u vinden in ons leerlingvolgsysteem.
De wijze waarop u in het leerlingvolgsysteem kunt inloggen, treft u aan in dit
informatieboekje onder in het hoofdstuk Hoe blijft u op de hoogte? Op deze
manier bent u op de hoogte van de vaardigheden die per niveau worden
gevraagd en van de mate waarin uw kind deze vaardigheden reeds beheerst.
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Wat kunt u zelf doen?
Extra zwembadbezoek
Op vertoon van een geldige zwemleskaart heeft uw kind de mogelijkheid om
extra te zwemmen tijdens het recreatieve zwemmen op zondag tussen
11.00-14.00 uur. Dit geldt voor alle leerlingen die oefenen voor diploma A, B,
en C. Uw kind betaalt dan geen entree. Wél is het verplicht dat er een betalende
volwassene mee zwemt, die zelf in het bezit is van een zwemdiploma of
de zwemkunst aantoonbaar machtig is. Kinderen zonder diploma mogen
op zondag onder begeleiding van een volwassene alleen oefenen in het
doelgroepenbad.
Extra oefening is voor uw kind heel belangrijk. Op deze wijze heeft uw kind
meer mogelijkheden om te leren zwemmen en het zwembad te verkennen.
Ons advies is dan ook om van deze gelegenheid gebruik te maken. Het maakt
het zwemmen voor uw kind tot een nog groter plezier.
Ons openstellingrooster is verkrijgbaar bij de receptiebalie of te bekijken op de
website www.sportplazamercator.nl.
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Kijklessen
Om de kinderen zo min mogelijk af te leiden, willen wij dat de ouders zo min
mogelijk bij de zwemlessen aanwezig zijn. Om de vorderingen van uw kind te
bekijken organiseren we regelmatig een kijkles, waarbij u de laatste 15 minuten
van de les in de zwemzaal aanwezig mag zijn en vragen aan de instructeur kunt
stellen. De data van de kijklessen staan vermeld op het informatiebord bij de
receptiebalie of kunt u vragen aan de receptionist(e). U dient er rekening mee
te houden dat de prestaties van de kinderen tijdens de kijklessen iets minder
zijn dan normaal. Kinderen hebben meestal meer aandacht voor hun vader en
moeder, dan voor de zwemles en de instructeur.
In verband met de hygiëne kunt u de zwemzaal UITSLUITEND betreden op
badslippers, op sportschoenen waar u niet mee buiten loopt of op blote voeten.
Bij de receptie zijn ook blauwe overschoentjes te koop.
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Hoe werkt de magneetpas en de zwemleskaart?
Wanneer gaat een nieuwe kaart in?
De zwemleskaart gaat in op de dag van de zwemles en is vier of tien weken
geldig, afhankelijk van de zwemleskaart die u aanschaft. De zwemleskaart
staat op uw magneetpas. De geldigheid van een nieuwe zwemleskaart
sluit steeds direct aan op de oude. U bent dus continue in het bezit van een
geldige zwemleskaart. Indien u om welke reden dan ook een bepaalde
periode niet aanwezig kunt zijn tijdens de zwemlessen en uw zwemleskaart
daardoor verloopt, zal een nieuwe zwemleskaart altijd aansluiten op de
laatste geldigheidsdag van de meest recente zwemleskaart. U start bij
ons altijd met een 10-weken zwemleskaart. Daarna kunt u kiezen voor een
4- of 10-weken zwemleskaart. Bij ziekte van uw kind, adviseren wij u onze
ziekmeldingsprocedure te volgen.

Tarieven
De tarieven van SportPlaza Mercator vindt u op onze website
www.sportplazamercator.nl.

Houd rekening met de volgende zaken:
· Zorg dat u altijd een geldige zwemleskaart heeft.
· Zorg dat u de magneetpas altijd bij u heeft.
· Toon de magneetpas voor iedere zwemles bij de receptie.
· Laat uw kind het lesbonnetje voor de zwemles inleveren bij de zweminstructeur.
· Bent u de magneetpas kwijt, dan betaalt u het geldende tarief voor een
nieuwe magneetpas.
· In de geldigheidsperiode van de zwemleskaarten worden de officieel erkende
nationale feestdagen automatisch meegenomen. Valt de zwemles van uw kind
op één van die dagen, dan wordt de zwemleskaart automatisch (een week)
verlengd.
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Hoe blijft u op de hoogte?
Persoonlijk
Wij willen graag de volledige zwemlestijd benutten. Het is daarom niet
mogelijk om tijdens de les vragen te stellen aan de instructeur. Indien u niet
tot de kijklessen wilt wachten met het stellen van vragen over bijvoorbeeld de
vorderingen van uw kind, dan kunt u uw naam en de naam van uw kind plus uw
telefoonnummer en/of uw e-mailadres bij de receptie afgeven. U wordt dan zo
spoedig mogelijk teruggebeld of teruggemaild. U kunt uw vraag ook stellen aan
onze coördinator zwemzaken Carlo Sier. Carlo is regelmatig aanwezig tijdens de
zwemlessen. Zijn e-mailadres is: c.sier@sportfondsen.nl.

Volg de vorderingen van uw kind online!
U kunt u de zwemlesvorderingen van uw kind ook online volgen. Onze
zwemonderwijzers houden de vorderingen van uw kind bij op een beveiligde
webpagina. Thuis kunt u vervolgens samen met uw kind de vorderingen volgen.
Iedere keer als uw kind vorderingen maakt, wijzigen de smileys. Als uw kind aan
alle eisen van het niveau voldoet, zijn er alleen lachende smileys te zien. Dit
betekent dat uw kind automatisch een niveau verder gaat. Handig! Zo ziet u zelf
wat goed gaat en wat u eventueel met uw kind samen nog extra kunt oefenen.
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Hoe werkt het?
1. Bezoek de homepage en klik op ‘leerlingvolgsysteem’
Via onze www.sportplazamercator.nl, klikt u rechts onderin op de button
‘leerlingvolgsysteem’. Er opent dan een nieuw venster met een inlogmogelijkheid.

2. Inloggen met kaartnummer
Boven de inlogmogelijkheid ziet u het tabblad ‘Inloggen met kaartnummer’. Klik
op dat tabblad.

3. Vul uw gegevens in
Log in met de voornaam en achternaam van uw kind en het kaartnummer van
de pas. Let op: laat eventuele tussenvoegsels van uw achternaam achterwege.
Voorbeeld: is uw achternaam ‘de Boer’? Voer dan de achternaam ‘Boer’ in. Lukt
het niet om in te loggen? Neem dan contact op met onze administratie via
info@sportplazamercator.nl.

4. Check persoonsgegevens
Als u de eerste keer inlogt, kan het zijn dat er nog belangrijke persoonsgegevens
ontbreken in uw profiel. U kunt uw gegevens bekijken door bovenin het scherm
te klikken op ‘Mijn profiel’ en vervolgens op ‘Mijn gegevens’. Vul de ontbrekende
velden in en voeg een profielfoto toe. Het gaat hier om de gegevens van uw
kind, die ook worden gebruikt voor de tenaamstelling op het zwemdiploma!

5. Tabblad ‘Zwemles’
Klik op het tabblad ‘Zwemles’. Daar vindt u de lesvorderingen van uw kind. Kies
bij ‘Rapport voor’ de juiste lesgroep.

Waar kun u terecht met uw overige vragen?
Voor meer informatie over de procedure bij ziekte, de tarieven van
de zwemlessen en het diplomazwemmen, de data van het proef- en
diplomazwemmen, de data van de kijklessen en de verkoop van Jip artikelen,
kun u terecht bij de receptie van SportPlaza Mercator.
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Enkele aandachtspunten
Hygiëne
In verband met de hygiëne in het zwembad is het betreden van de zwemzaal
en de doucheruimte met straatschoeisel niet toegestaan. Wij hebben deze
maatregel genomen, om de hygiëne in het zwembad zoveel mogelijk te
garanderen. U kunt uw kind omkleden in de kleedruimten. Het is verstandig om
uw spullen daarna veilig op te bergen in een kluisje.

Ophalen en brengen
Om het ophalen van de kinderen en de wisseling tussen de zwemlessen
zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, wordt het hekje voor de
gemeenschappelijke doucheruimte enkele minuten voor aanvang van de
zwemles geopend en kunnen de kinderen naar binnen. Zij verzamelen bij het
raam van het instructiebad. Na de les begeleidt de zweminstructeur de kinderen
naar de gemeenschappelijke doucheruimte. Vijf minuten na het begin van
iedere zwemles, wordt het hekje (af)gesloten. Het is de bedoeling dat de ouders
en begeleiders zich dan naar de kleedruimten of de centrale hal begeven. De
zwemlessen kunnen dan in alle rust worden gegeven en de kinderen worden
zo min mogelijk afgeleid. Ouders blijven alleen op zwemzaal als hierover
duidelijke afspraken zijn gemaakt met de coördinator zwemzaken of met de
zweminstructeur.

De zwemles
U kunt uw kind op de volgende manieren goed voorbereiden op de zwemles:
· Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
· Laat uw kind plassen voor de zwemles.
· Geef uw kind altijd het zwemlesbonnetje mee voor de zwemonderwijzer.
· Vier de vorderingen van uw kind.
· Leer uw kind dat oefenen heel belangrijk is.
· Geef aan dat zwemles leuk is en dat het belangrijk is dat uw kind plezier heeft.
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Wat te doen bij ziekte en verzuim?
Verzuim
Als uw kind één keer een zwemles overslaat vanwege familiebezoek, een
verjaardagspartijtje, vakantie, schoolreisje of soortgelijke zaken, hoeft u dit niet
te melden bij de receptie. Deze zwemles is wel voor uw eigen risico.

Ziekmeldingsprocedure
• Als uw kind ziek is, kunt u dit per e-mail melden via
info@sportplazamercator.nl. Uw zwemleskaart wordt dan tijdelijk stopgezet.
• Uw kind wordt ziek gemeld vanaf het moment dat wij uw e-mailbericht
ontvangen.
• Ziekmeldingen worden niet met terugwerkende kracht geregistreerd.
• Zodra uw kind is hersteld, kunt u met hem weer naar zwemles komen. De
receptionist(e) meldt uw kind beter.
• Via de administratie wordt uw zwemleskaart vanaf de hersteld melding
verlengd met het tegoed (het aantal weken) dat nog aanwezig is op de
magneetpas na aftrek van de eerste week die voor uw eigen risico is.
• Deze regeling is niet van toepassing op afwezigheid door familiebezoek, een
verjaardagspartijtje, vakantie, schoolreisje of soortgelijke zaken;
• De eerste week na de ziekmelding is altijd voor uw eigen risico.

Geen zwemlessen
Op officiële feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag,
Bevrijdingsdag (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst zijn er
geen zwemlessen. De geldige zwemleskaarten van de zwemlessen op die
dagen, worden automatisch een week verlengd.
In de kleine schoolvakanties gaan de zwemlessen gewoon door, in de
zomervakantie vervallen de reguliere zwemlessen en hebben we een aangepast
zwemlesrooster. Wij organiseren dan zomerzwemcursussen waar u uw kind
apart voor kunt opgeven. Deze weekcursussen vallen buiten het reguliere
aanbod.
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Tot slot
Wij hopen dat u een duidelijk beeld heeft gekregen van de organisatie van onze
zwemlessen. Door uw kind op een speelse en plezierige manier zwemvaardig en
zwemveilig te maken, kunnen we na afloop echt zeggen:

“Water, het leukste speelgoed dat er is”
Indien u nog vragen en/of suggesties heeft, dan horen wij dit graag
van u.
Tot ziens in SportPlaza Mercator!
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SportPlaza Mercator
Jan van Galenstraat 315 - 1056 CB Amsterdam
Tel: (020) 618 89 11 - www.sportplazamercator.nl
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