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Leren zwemmen bij het Sportfondsenbad Beverwijk  
Bij het Sportfondsenbad Beverwijk worden de zwemlessen op verschillende manieren aangeboden. Zo kun je kiezen voor de stan-
daard groepslessen, kleine groepslessen of privélessen. Bij alle zwemlessen wordt lesgegeven volgens het zwem- ABC en het enige 
verschil is de groepsgrootte. Hierdoor kun je zelf bepalen welke zwemlessoort het beste bij je kind past. 

 

Groepslessen: 

Voor het A en B diploma is kunnen kinderen groepslessen van één uur volgen. Deze lessen worden gegeven op: 

• maandag, dinsdag, woensdag,  donderdag, vrijdag en zaterdag 

De lessen voor het C-diploma worden gegeven op: 

• ·maandag, woensdag* (*45 minuten), vrijdag en zaterdag. 

 

Kleine groepslessen: 

Voor het A, en B diploma is het ook mogelijk om in kleine groepjes met maximaal vijf kinderen te lessen. Deze lessen duren 30 minu-
ten, één of twee keer per week. Deze lessen worden gegeven op:  

• maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag  

 

Privélessen: 

Er worden tevens privélessen gegeven. Deze lessen duren 30 minuten en er zitten maximaal 2 kinderen in een groep. Deze lessen 
worden gegeven op: 

• ·maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Zwemles voor kinderen vanaf 7 jaar en ouder: 

Het is mogelijk dat kinderen, om welke reden dan ook, niet direct op 4- of 5-jarige leeftijd gestart zijn met het volgen van zwemles-
sen. Ze voelen zich als ze op latere leeftijd beginnen met de zwemles dan niet zo thuis bij de jongere kinderen. Speciaal voor kin-
deren vanaf 7 jaar is er op donderdag voor beginners (1/2 uurs les) en op woensdag (1 uurs les) voor gevorderden een zwemlesgroep 
geformeerd.  

 

Snorkelen 1, 2, en 3: 

Na het C-diploma bestaat de mogelijkheid om te gaan snorkelen. Deze lessen duren 45 minuten en zijn één keer per week op woens-
dag om 17.00 uur. 

 

Continurooster 

De lessen voor het A- en B diploma beginnen al om 15.00 uur, dit is speciaal voor kinderen die een continurooster hebben. Op woens-
dagmiddag beginnen de zwemlessen om 13.00 uur  voor alle kinderen die vroeg uit school zijn. 

 

Leren zwemmen volgens het zwem ABC 

De zwemlessen worden gegeven volgens het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C en is 
gericht op het jonge kind. De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is 
een echte vriend van het water geworden. Kinderen die de diploma’s van het Zwem-ABC hebben, kunnen zich goed redden in mo-
derne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. 

  

De lestijden: 
A-diploma zwemABC    

Zwemlessen van 1 uur worden gegeven op:  

maandag, dinsdag , woensdag, donderdag, vrijdag  15.00 - 16.00 uur 

       16.00 - 17.00 uur 

Woensdag*        13.00 - 13.45 uur* (*deze zwemlessen duren  45 minuten ) 

zaterdag      09.00- 10.00 uur 

       10.00- 11.00 uur 

B-diploma van het zwemABC  

Zwemlessen van 1 uur worden gegeven op: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,  16.00 - 17.00 uur 

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  15.00 - 16.00 uur 

Zaterdag      12.15 - 13.15 uur 

 

 



 

 
C-diploma van het zwemABC  

Zwemlessen van 1 uur worden gegeven op:    

maandag       15:00- 16:00 uur 

woensdag       14.15 - 15.00 uur* (*deze zwemlessen duren  45 minuten ) 

        17.00 - 17.45 uur* (*deze zwemlessen duren  45 minuten ) 

vrijdag       16:00 - 17:00 uur 

zaterdag       12.15  - 13.15 uur 

 
Snorkelen 1, 2 en 3  

Zwemlessen van 45 minuten worden gegeven op: 

woensdag       17.00  - 17.45 uur 

 
Kleine groepslessen A en B diploma (max. 5 kinderen )  

Zwemlessen van een half uur worden gegeven op: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  17.00 -17.30 uur 

       17.30 -18.00 uur 

Zaterdag (alleen A-diploma)        11.15-11.45 uur 

                 11.45-12.15 uur 

 
Privéles (max. 2 kinderen)  

Privéles wordt gegeven van maandag t/m vrijdag. Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.  

 

Voor alle bovenstaande lesgroepen geldt dat er meerdere zwemlessen per week gevolgd kunnen worden (indien er plek is).  

Dus alle combinaties van dagen en tijden zijn mogelijk. 

 
Zwemles voor kinderen vanaf  7 jaar en ouder. 

Zwemlessen van een half uur worden gegeven op: 

Donderdag beginners     18.00 - 18.30 uur  

       18.30 - 19.00 uur 

Zwemlessen van een 1 uur worden gegeven op: 

Woensdag gevorderd     16.00 - 17.00 uur 

       16.00 - 17.00 uur 

 

Wanneer je kind al (ergens anders) zwemles heeft gehad dan is het mogelijk om bij ons in te stromen. Hiervoor dient je een afspraak te 
maken om “voor te zwemmen”. Het voorzwemmen kan op zaterdagmiddag om 12:15 . De kosten zijn € 4,60  

 

Gekleed zwemmen                                           

Iedere laatste volle week van de maand wordt er in alle lesgroepen geoefend op het onderdeel “gekleed zwemmen”.  De blauwe en 
witte lesgroepen zwemmen elke week met waterschoenen. 

Diplomazwemmen                                             

Gedurende het jaar wordt er op verschillende momenten afgezwommen. Dit wordt altijd op een ander moment gedaan dan de zwem-
les. Deze data vind je op de website. www.sportfondsenbadbeverwijk.nl   

De kosten voor het diploma zijn € 15,75. Indien het abonnement na het diplomazwemmen nog geldig is, kunnen deze lessen na het 
afzwemmen worden omgezet in lessen voor vervolgdiploma’s of baden voor het recreatief zwemmen.  Er wordt in geen geval geld 
teruggegeven! 

 

Gratis zwemmen                                                 

Op vertoon van de geldige lespas is het voor kinderen mogelijk om gratis te zwemmen tijdens het recreatief zwemmen op zondag-
ochtend. Kijk voor de alle openingstijden op onze website www.sportfondsenbadbeverwijk.nl 

Tijdens alle basisschoolvakanties is er extra vrij zwemmen en dan is het ook mogelijk om gratis te komen zwemmen, op vertoon van 
een geldige lespas. Wanneer een kind nog niet in het bezit is van een diploma, dient er altijd een betalende volwassene mee het water 
in te gaan (één ouder met maximaal één kind zonder diploma). Tevens zijn zwemvleugels verplicht voor kinderen zonder diploma. 

  

 



 

 Abonnementen overzicht 

 
 * Vraag bij de receptie naar de voorwaarden. 

Doorlopend abonnement:                                                                                                                                                            

Om deel te kunnen nemen aan de groepslessen, koop je een abonnement met een geldigheidsduur van vijf aaneengesloten weken. Dit 
abonnement heeft een einddatum en is na vijf weken niet meer geldig. Je dient het abonnement dan te verlengen en dit abonnement sluit 
aan op de einddatum van het vorige abonnement / leskaart. In geval van ziekte geldt er altijd  een eigen risico van één week.  

Lessen die worden verzuimd, worden niet vergoed en kunnen niet worden ingehaald.                                                                                                     

Het abonnement bij de kleine groepslessen bestaat uit vijf lessen en heeft een geldigheid van zes weken. In geval van verzuim mag er één 
les verplaatst worden binnen de geldigheid van het abonnement. In geval van ziekte geldt er altijd een eigen risico van één week. 

Bij Sportfondsenbad Beverwijk werken wij met een magneetkaart waar het abonnement aan gekoppeld wordt. Met deze geldige kaart 
heeft je kind toegang tot het zwembad. Bij de eerste zwemles dien je de magneetkaart à € 6,20 aan te schaffen. Hier wordt het abonne-
ment en de (les) gegevens aan gekoppeld. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de lessoort waar je voor gekozen heeft. 

  

Ziekte of gemiste lessen  

Wanneer je kind ziek is, vragen wij je dit altijd en voor iedere les te melden bij de receptie. Bij ieder afzonderlijk ziektegeval zijn de ge-
miste lessen, de eerste week altijd voor je eigen rekening.  

  

Feestdagen en vakanties  

De zwemlessen gaan op nationaal erkende feestdagen niet door. Wanneer deze dag binnen de geldigheidsperiode van het abonnement 
valt dan wordt deze automatisch verlengd. De zwemlessen gaan tijdens alle basisschoolvakanties altijd door met uitzondering van de 
zomervakantie. In de zomervakantie stoppen de reguliere zwemlessen zes weken maar dan is het mogelijk om deel te nemen aan de   
zomervakantiecursus. 

  

Informatie over de vorderingen van je kind 

Deze kun je vinden in het leerling volgsysteem of neem contact op met de receptie zij kunnen je verder helpen. Of stuur een bericht via het 
contactformulier op de website. Voor ouders en verzorgers is er een anoniem landelijk telefonisch vertrouwenspunt Sport NOC*NSF met 
betrekking tot sociale veiligheid. 

  

Voor alle openingstijden tijdens info over feestdagen en vakanties en andere informatie over de zwemlessen kun je terecht op 
www.sportfondsenbadbeverwijk.nl  

Het Sportfondsenbad Beverwijk is ook te volgen op Facebook  en Twitter voor het laatste nieuws. 

  

Diploma Lessoort Aantal lessen 
per week 

Lesduur Geldigheid 
doorlopend 
abonnement 

Prijs abonnement 

 2021 

A – B – C Groepslessen 1 1 uur 5 weken €  55,50    (5 zwemlessen) 

A Groepslessen 

7 – jarige 

1 30 min. 5 weken €  30,00    (5 zwemlessen) 

€     7,55    (1 losse zwemles) 

A – B - C Kleine lesgroep 

Max. 5 kinderen 

1 30 min. 6 weken 

  

€  82,50    (5 zwemlessen) 

€  20,65    (1 losse zwemles) 

A – B- C Groepslessen 1 45 min. 5 weken €   41,75    (5 zwemlessen) 

A Privélessen* 1 30 min. 6 weken 

  

€ 115,00    (5 zwemlessen) 

€   25,80    (1 losse zwemles) 

Snorkelen Groepslessen 1 45 min. 5 weken €   41,75    (5  zwemlessen) 


