SNELCURUS  IN  DE  PRAKTIJK  
  
INFORMATIE  SNELCURSUS  COMBIBAD  KWEKKELSTIJN  
U  hebt  uw  kind  nu  ingeschreven  voor  de  snelcursus  die  start  in  een  vakantieweek  van  uw  
keuze.  De  navolgende  informatie  is  bedoeld  om  duidelijk  te  maken  wat  U  en  uw  kind  kunnen  
verwachten  als  over  enige  tijd  wordt  deelgenomen  aan  de  snelcursus.  Deze  informatie  gaat  
ook  over  een  aantal  praktische  zaken.  Op  die  manier  krijgt  U  al  een  beeld  over  waar  het  om  
gaat  en  wordt  mogelijk  teleurstelling  voorkomen.  
  
INSCHRIJFGELD  
U  hebt  een  bedrag  betaald  als  inschrijfgeld.  Eigenlijk  is  dit  een  voorschot  op  het  lesgeld.  
Inschrijfgeld  wordt  niet  verrekend  met  het  cursusgeld.  Bij  de  hoogte  van  het  cursusgeld  is  
rekening  gehouden  met  het  al  door  U  betaalde  inschrijfgeld.  
  
CURSUSGELD  
Pas  na  de  introductieles,  vlak  voor  de  1e  lesperiode,  gaat  U  cursusgeld  betalen.  Bij  de  hoogte  
van  het  cursusgeld  is  er  al  rekening  mee  gehouden  dat  U  inschrijfgeld,  als  voorschot  op  het  
cursusgeld,  hebt  betaald.  De  in  de  folder  genoemde  lesprijs  is  een  prijs  inclusief  BTW  en  
inclusief  alle  kosten  tot  en  met  het  behalen  van  het  gewenste  diploma.  Het  betreft  dus  een    
all-‐in  tarief.  Of  het  diploma  behalen  nu  snel  gaat  of  langer  duurt  heeft  geen  invloed  op  het  
cursustarief.  Dit  in  tegenstelling  tot  het  tarŝĞĨďŝũĚĞ͞ŐĞǁŽŶĞ͟ǌǁĞŵůĞƐƐĞŶ͘ŝũĚŝĞůĞƐƐĞŶŝƐ
sprake  van  wisselende  kosten  omdat  daar  geen  sprake  is  van  een  all-‐in  tarief.  U  ontvangt  
een  aparte  uitnodiging  voor  de  introductieles,  enkele  weken  voor  de  start  van  de  lessen.  
  
WAAROM  SNELCURSUS  
Eigenlijk  is  sprake  van  een  spraakverwarring.  Een  snelcursus  is  geen  zwemles  die  altijd  leidt  
tot  snel  leren  zwemmen.  Het  is  een  bijzondere  manier  van  leren  zwemmen,  omdat  de  lessen  
in  een  beperkt  aantal  momenten  per  jaar  worden  gecomprimeerd,  namelijk  hoofdzakelijk  
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞǀĂŬĂŶƚŝĞƉĞƌŝŽĚĞƐǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶ͛Ɛ-‐Hertogenbosch.  Omdat  de  
ŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞǌŽ͛ŶǀĂŬĂŶƚŝĞƉĞƌŝŽĚĞĚĂŐĞůŝũŬƐǀĂŶϬϴ͘ϯϬʹ  13.00  uur  in  het  zwembad  
verblijven,  leren  ze  in  één  week  heel  veel.  Omdat  U,  zonder  meerkosten,  ook  de  gelegenheid  
krijgt  eens  per  week  op  woensdagmiddag  of  vrijdagmiddag  extra  zwemles  te  volgen,  kan  het  
effect  zijn  dat  uw  kind  binnen  1  jaar  het  A-‐diploma  kan  halen.  De  hoeveelheid  zwemuren  die  
ŚĞƚŬŝŶĚŽŶƚǀĂŶŐƚŝŶĚĂƚũĂĂƌŝƐŽŶŐĞǀĞĞƌŚĞƚǌĞůĨĚĞĂůƐďŝũĚĞ͞ŐĞǁŽŶĞ͟ǌǁĞŵůĞƐ͕ŵĂĂƌĚĞ
ǌǁĞŵƵƌĞŶǀŝŶĚĞŶŝŶĚĞƐŶĞůĐƵƌƐƵƐŐĞĐůƵƐƚĞƌĚƉůĂĂƚƐ͘ŝũĚĞ͞ŐĞǁŽŶĞ͟ǌǁĞŵůĞƐĚƵƵƌƚŚĞƚ
behalen  van  het  A-‐ĚŝƉůŽŵĂŵŝŶŝŵĂĂůϭ͕ϱũĂĂƌ͘ŝũĚĞƐŶĞůĐƵƌƐƵƐŐĂĂƚŚĞƚĚƵƐ͞ƐŶĞůůĞƌ͘͟,ĞƚŝƐ
daarbij  wel  van  belang  dat  het  kind  iedere  vakantieperiode  komt  lessen  omdat  anders  de  
continuïteit  van  het  leerproces  in  het  geding  is.  Het  voordeel  voor  U  is  dat  U  veel  minder  tijd  
kwijt  bent  met  de  zwemlessen,  nog  los  van  het  voordeel  van  minder  vervoerskosten.  
  
WANNEER  VINDEN  DE  LESSEN  PLAATS  
Iedere  schooůǀĂŬĂŶƚŝĞǀĂŶŚĞƚďĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐŝŶ͛Ɛ-‐Hertogenbosch  vinden  de  lessen  plaats.  
Indien  een  vakantieweek  één  week  duurt,  zoals  in  de  herfstvakantie  en  de  
carnavalsvakantie,  vinden  de  lessen  plaats  van  de  zaterdag  tot  en  met  de  zaterdag  met  
uitzondering  van  de  zondag.  Als  een  vakantieperiode  meerdere  weken  beslaat,  vinden  de  
lessen  plaats  van  maandag  tot  en  met  vrijdag.  Op  officiële  feestdagen  zijn  er  geen  
zwemlessen.  

  
TIJDSTIP  VAN  DE  LESSEN  
Van  maandag  tot  en  met  vrijdag  vinden  de  lessen  plaats  van  tussen  08.30  ʹ  13.00  uur.    
Op  zaterdagen  vinden  de  lessen  plaats  tussen  09.00  ʹ  13.00  uur.    
  
REGELING  BRENGEN  EN  HALEN  
Het  is  de  bedoeling  dat  de  kinderen  gebracht  worden  tussen  08.15  ʹ  08.30  uur.  (op  zaterdag  
08.45  ʹ  09.00  uur).  Tussen  09.00  -‐  12.45  uur  zijn  de  entreedeuren  op  slot.  Dat  heeft  met  de  
veiligheid  van  de  kinderen  te  maken.  Vanaf  12.45  uur  gaan  de  deuren  weer  open  om  U  de  
gelegenheid  te  bieden  de  kinderen  weer  op  te  halen.  U  kunt  tussen  12.45  ʹ  13.00  uur  in  de  
zwemzaal  aanwezig  zijn  om  te  kijken  of  een  praatje  te  maken  met  de  zwemonderwijzers.  
Uitzonderingen  zijn  de  momenten  van  diplomazwemmen.  Dan  gaan  de  deuren  natuurlijk  
open  voor  belangstellenden.  Diplomazwemmen  kan  in  iedere  vakantieweek  plaats  vinden  op  
woensdag  en  vrijdagmorgen  tussen  10.00  ʹ  11.00  uur.  Soms  zijn  er  uitzonderingen.  Ik  
verzoek  U  vriendelijk  om  bij  het  ophalen  van  het  kind  tijdig  aanwezig  te  zijn  omdat  de  kans  
aanwezig  is  dat  het  kind  anders  gaat  rondzwerven.  Dit  kan  niet  de  bedoeling  zijn.  Als  U  toch  
door  omstandigheden  aan  de  late  kant  bent  en  de  garderobedeuren  dicht  zijn,  kunt  U  op  dat  
moment  mobiel  bellen  met  de  coördinator  onder  nummer  06  ʹ  27497982.    
  
METHODIEK  
Omdat  de  kinderen  de  gehele  morgen  in  het  zwembad  zijn  en  de  spanningsboog  van  jonge  
kinderen  natuurlijk  niet  groot  is,  worden  de  activiteiten  afgewisseld.  Er  zijn  diverse  pauzes  
ingelast,  waarin  de  kinderen  tot  rust  kunnen  komen  en  even  iets  genuttigd  kan  worden.  
Verder  wisselen  spel  en  speelse  vormen  de  lessen  af.  Er  wordt  gewerkt  met  niveaugroepen,  
waarbij  de  kinderen  worden  ingedeeld  op  basis  van  hun  vaardigheid.  Dat  kan  natuurlijk  per  
dag  en  of  week  wisselen.  Kinderen  worden  individueel  beoordeeld  en  stromen  dan  ook  
individueel  door.  Dat  geldt  ook  voor  het  diplomazwemmen.  Als  het  kind  er  klaar  voor  is,  mag  
het  afzwemmen.  U  wordt  natuurlijk  tijdig  op  de  hoogte  gebracht  wanneer  kleding  moet  
worden  meegenomen  in  de  fase  van  afzwemmen.  Andere  praktische  zaken  rondom  
diplomazwemmen  hoort  U  enkele  dagen  tevoren.    
  
ENKELE  PRAKTISCHE  ZAKEN  
In  uitzonderlijke  gevallen  kan  het  voorkomen  dat  uw  kind  te  jong  is  om  het  regiem  vol  te  
houden.  Vooral  de  lange  tijd  in  het  zwembad  kan  een  negatieve  rol  spelen.  In  overleg  met  de  
coördinator  van  de  snelcursus  is  er  altijd  een  oplossing  voor  dit  probleem  te  bedenken.  Een  
oplossing  kan  bijvoorbeeld  zijn  om  tijdelijk  te  stoppen  en  later  weer  in  te  stromen  of  in  te  
stromen  in  de  reguliere  lessen  of  de  lestijd  te  bekorten.  U  wordt  dringend  geadviseerd  bij  
twijfel  in  contact  te  treden  met  de  coördinator  van  de  snelcursus.  Hij  zal  U  informeren  als  uw  
kind  extra  kan  komen  zwemmen  door  de  week.  Dit  extra  zwemmen  kost  U  niets.  Het  helpt  
wel  om  de  het  leerproces  te  versnellen.  Diplomazwemmen  kan  zelfs  tijdens  het  reguliere  
zwemlestraject  indien  men  daar  ook  extra  zwemt.  Er  hoeft  dan  niet  te  worden  gewacht  op  
een  volgende  vakantieperiode.  Alleen  in  uitzonderlijke  gevallen  wordt  restitutie  verleend  op  
het  cursusgeld.    
Bij  de  introductieles  neemt  de  coördinator  nog  een  aantal  zaken  met  U  door.    
  
Wij  wensen  U  veel  succes  toe  bij  de  snelcursus.    
Het  team  van  Combibad  Kwekkelstijn  

    
  

