Zwemschool
De Fryske Marren

Welkom
Welkom bij Zwemschool de Fryske Marren
Friesland is een waterrijk gebied waarin goed leren zwemmen van
groot belang is.
Als zwemschool hebben wij een eigen lijn ontwikkeld waarin je
echt leert zwemmen. Wij leren je niet alleen goed zwemmen wat
de zwemslagen betreft, maar leren je ook om jezelf te redden in
de wildwaterbaan, in de golven of wanneer je van een boot valt.
Allemaal situatie die zich echt kunnen voordoen waarin wij vinden
dat je, je moet kunnen redden na het behalen van een diploma. In
deze brochure vertellen wij u graag meer over de zwemschool,
de zwemlessen en hoe u zelf kunt bijdragen aan de
zwemveiligheid van uw kind.
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Ik ben Zwemveilig
Met onze zwemlessen in zwembad Swimfun en
zwembad Gymnasion leiden wij kinderen vanaf 4 jaar
op tot zwemveilige zwemmers. Ik ben Zwemveilig is een
leerlijn volledig ontwikkeld door gecertificeerde zwem
experts van Zwemschool de Fryske Marren in februari
2020.

Zwemonderwijzers
Bij Zwemschool de Fryske Marren werken we met
gediplomeerde zweminstructeurs en innovatieve zwemles
technieken. Veel van onze instructeurs hebben een passie
voor

zwemmen

zwemvereniging

en

zijn

aangesloten
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de

bij
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een

Enkele

instructeurs zijn speciaal opgeleid om kinderen die dit nodig
hebben meer persoonlijke aandacht te geven. Onze
gediplomeerde zweminstructeurs zijn in het bezit van de
nodige vakdiploma’s en van een geldig EHBO en Lifeguard
diploma. Daarnaast beschikken al onze instructeurs over
een geldige VOG verklaring.
In de eerste fase van de zwemlessen zijn er altijd twee
instructeurs

per groep

aanwezig.

Extra

persoonlijke

begeleiding is essentieel wanneer een kind begint met het
zwemles traject. Bij Zwemschool de Fryske Marren is hier
alle tijd en ruimte voor en richten wij de lessen zo in dat
jouw kind zich zelfverzekerd gaat voelen in het water.

04

Lesmomenten
Iedere week wordt de les van 45 minuten op een vast tijdstip aangeboden. Indien uw kind door omstandigheden meerdere malen
niet heeft kunnen deelnemen aan de les, dan wordt in overleg met u het juiste niveau bepaald. In vakanties gaan de lessen door
en krijgt u de mogelijkheid om de lessen op andere tijdstippen in te plannen.
De lesdagen en tijden zijn te zien op onze website www.zwemschooldefryskemarren.nl

Zwemles 3.0
Leren zwemmen moet vooral leuk zijn en leiden tot de grootst mogelijke zwemveiligheid na het behalen van het zwemdiploma. In een waterrijke provincie zoals Friesland is het van levensbelang om goed te leren zwemmen en uiteindelijk “zwemveilig” te worden. Als Zwemschool “De Fryske Marren” hebben wij op basis van onze decennialange ervaring en expertise het
“leren zwemmen” opnieuw vormgegeven. We hanteren daarbij het door ons zelf ontwikkelde diploma “Ik Ben Zwemveilig”.
Een moderne kijk op wat nu echt belangrijk is voor een kind om te leren zwemmen.

Ons lessysteem kent 3 fases in verschillende baden. Van zwembasis naar zwemvaardig naar zwemveilig.
Het eerste deel van het zwemveilig traject zal plaatsvinden in de prettige en beschermde omgeving van het doelgroepenbad in
Gymnasion. Een watertemperatuur van 32 graden, twee lesgevers, kleine groepjes en weinig afleiding vormen een optimale
leeromgeving voor je kind. In de eerste fase werken wij met diverse drijfmiddelen. Nadat dit eerste deel afgerond is en je kind zich
al redelijk kan redden in het water, gaan we langzaamaan kennis maken met het grotere bad, hier staat de zwemvaardigheid
centraal. Tenslotte gaat je kind voor het “Ik Ben Zwemveilig” diploma. Ze leren zich redden van de grote glijbaan, in de golven
zwemmen en de wildwaterbaan trotseren.
Bij Zwemschool de Fryske Marren staat niet alleen het leren van het kunstje maar juist het toepassen van
het kunstje centraal. Wij werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid van uw kind door
realistische situaties te simuleren waarin uw kind terecht kan komen. Zo leren wij uw kind
bijvoorbeeld wat te doen wanneer deze van een bootje valt of wat er gebeurt
wanneer ze in een wak vallen. Zo leert uw kind zwemmen in alle mogelijke
omstandigheden. Hiermee vergroten wij de zwemveiligheid van uw
kind.Op deze manier zijn zwemlessen niet alleen leerzaam,
maar ook een stuk leuker door de combinatie van
spelen en leren.
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Leerlingvolgsysteem
Zwemschool de Fryske Marren stelt u als ouder in de gelegenheid om de vorderingen van uw kind te volgen via een
leerlingvolgsysteem. U kunt de vorderingen van uw kind volgen via Zwemscore waar u automatisch voor wordt ingeschreven
middels uw mailadres. Ziekmeldingen of afmeldingen voor een les kunnen middels dit systeem worden doorgegeven aan de
instructeur. Ook de datums voor het afzwemmen zal hier in gedeeld worden. Kortom, alle belangrijke informatie wordt gedeeld
via Zwemscore.
De instructeurs houden 1x per maand een nabespreking waarin de groep in het algemeen
wordt besproken en jouw kind in het bijzonder. Stel gerust je vragen tijdens deze bespreking,
we staan je graag te woord!

1

Kijklessen

2

Nieuwsbrief

Periodiek zijn er kijklessen, deze zullen tijdig worden

Via onze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over

gecommuniceerd.

nieuwe

ontwikkelingen

rondom

zwemles

en

Sportbedrijf de Fryske Marren.
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Afmelden

4

Zwempas

Mocht je kind een keer niet kunnen zwemmen wegens

Na de inschrijving krijgt u een pas voor uw kind, met

ziekte, vakantie, een feestje o.i.d., dan kun je dit via

daarop

“Zwemscore” afmelden. Dit kan tot maximaal 2 uur

Swimfun. Met dit abonnement kunt u, voordat de

voor de zwemles. Als je een les afmeldt kunt je zelf via

zwemlessen van start gaan, alvast gebruik maken van

Zwemscore weer een nieuwe les inplannen. Mocht je

het recreatief zwemmen. Uw kind kan dan alvast

een les niet of te laat afmelden dan kun je deze les niet

wennen aan het water en de omgeving.

een

gratis

recreatief

abonnement voor

meer inhalen.
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Vakantierooster en feestdagen

In de vakanties zwemmen wij aan de hand van een vakantierooster. Hierover krijgt u van tevoren bericht via de mail. De vaste
lessen komen dan te vervallen en u krijgt voor deze lessen een tegoed toegewezen die u zelf in kunt plannen. Mocht u bijv. 3
weken op vakantie gaan dan kunt u de andere 3 weken 2 keer in de week zwemmen. De lessen moeten wel in deze periode
worden ingepland, want anders komen ze te vervallen. Let wel, het gewone rooster blijft in Zwemscore module staan, maar in
deze periode moet u dus alleen naar het zomerrooster kijken. Op alle feestdagen komt de les te vervallen.
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6

Betaling

Gratis zwemmen

Automatische incasso
De betaling vindt plaats via automatische incasso. De
incassoperiode start bij aanvang van de eerste les en wordt
uitgevoerd rond de 25e van de maand.

Extra oefenen is voor uw kind erg belangrijk.
Zwemschool de Fryske Marren biedt de mogelijkheid
aan om samen met uw kind te zwemmen. Uw kind
heeft gratis toegang tot swimfun voor vrijzwemmen.
Om het veilig te houden moet zolang uw zoon/dochter

Beëindiging abonnement
Het zwemles abonnement kan maandelijks worden
opgezegd. U dient dit schriftelijk te melden aan de balie van
Swimfun of Gymnasion, of per mail.

geen diploma heeft altijd vergezeld worden door een
volwassen begeleider in zwemkleding. De zwempas
biedt uw kind gratis toegang tijdens recreatieve zwem
momenten zolang deze zwemlessen bij ons volgt. Ga

Geweigerde incasso
Een geweigerde incasso zal onherroepelijk leiden tot
ontzegging van de activiteit, tot aan het tijdstip waarop de
betaling is voldaan. U dient zich in dit geval bij de balie van het
desbetreffende zwembad te melden. Uw toegangspas kan
tijdelijk geblokkeerd zijn. Wanneer incasso niet mogelijk is
door blokkering, zult u worden benaderd door één van onze
medewerkers. Het verschuldigde bedrag zal alsnog in
rekening worden gebracht. Indien de betaling uitblijft, zal de
vordering uit handen worden gegeven en zullen de wettelijke
kosten en rente op u worden verhaald. U kunt het
openstaande bedrag voor de les contant voldoen om weer
toegang tot het zwembad te krijgen. Tussentijdse
onderbreking Bij tussentijdse onderbreking door vakantie of
ziekte krijgt u geen restitutie over betaalde bedragen.

van de wildwaterbaan of zwem in de golven van
Swimfun. Ga jij als snelste van de glijbaan?
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Hygiëne

In verband met de hygiëne in het zwembad is het
betreden van de zwemzaal met schoeisel niet
toegestaan. U kunt blauwe hoesjes voor om uw
schoenen lenen, slippers dragen, of op blote voeten
lopen.
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Omkleden

9

Kleding

U kunt uw kind zelf omkleden. Het geslacht van de

Voor meisjes is een bikini het meest geschikt omdat ze

ouder/verzorger is doorslaggevend voor het gebruik

zo gemakkelijker naar het toilet kunnen. Denk ook aan

van de dames- of heren kleedkamer. Wij verzoeken u

een elastiekje om eventueel lange haren bij elkaar te

dringend om niet met schoenen in de gangen naar de

binden. Voor jongens is een “echte” zwembroek beter,

douches en het toilet te lopen. Tenslotte doen wij een

dit zwemt lichter dan een zwemshort.

beroep op uw medewerking om het ophalen en
wisselen zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.
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“

“ Zwemles met een moderne kijk op wat nu echt belangrijk

Aanmelden

Mocht je na het lezen nog vragen hebben dan mag
je vanzelfsprekend contact openen met ons. Wij
hebben ontzettend veel zin om uw kind zwemles te
gaan geven!

“Bij ons is zwemles meer dan het
aanleren van een kunstje. Je leert echt
wat je moet doen wanneer je in het water
valt of in golven zwemt.“

Met vriendelijke groet,
De zwemonderwijzers

- Juf Sonja -

“Zwemlessen moeten naast leerzaam
ook vooral leuk zijn. Het moet een feestje
zijn om bij ons te zwemmen.“
- Meester John -

Joure

Heerenveen

Sneek

Lemmer

Contact
Telefoon

0513-417648

Website

www.zwemschooldefryskemarren.nl

Email

zwemles@swimfun.nl
www.zwemschooldefryskemarren.nl

