
 

Afspraken zwemschool 
 
1) Gebruik van de kleedkamers – start van de les 
Wij maken gebruik van de groepskleedkamers: 

• Groep 1 (11u45 tot 12u45): meisjes in kleedkamer 3 en jongens in kleedkamer 2. 

• Groep 2 (12u45 tot 13u45): meisjes in kleedkamer 4 en jongens in kleedkamer 1. 
Mogen wij u vragen om de juiste groepskleedkamers te gebruiken. Om de andere gebruikers van het 
zwembad niet te storen, vragen wij u de kleedkamers pas binnen te gaan VANAF 11U30. Indien u te 
vroeg aanwezig bent, vragen wij u te wachten in de hal van het zwembad. Wij verwachten de 
zwemmertjes ongeveer vijf minuten vóór de start van de les in zwemuitrusting op de banken aan de 
kant van het bad. De zwemmers komen het zwembad steeds binnen via de doorloopdouche. 
Zwemmers die te laat zijn, zullen op de bank moeten wachten tot de volgende oefening wordt 
uitgelegd. Kom dus op tijd! 
De witte haaien worden verwacht woensdag naar de les te komen, ze mogen pas binnen wanneer de 
lesgever aanwezig is. De les van witte haaien gaat door van 17u-18u De meisjes moeten kleedkamer 
3 gebruiken, de jongens kleedkamer 1. 
 

2) Kalender 
U vindt de kalender op de webiste en aan de valven in de gang van het zwembad. Gelieve deze 
regelmatig te checken. Er zijn enkel zwemlessen wanneer dit op de kalender aangeduid is. Bij 
wijzigingen van de kalender brengen wij u hiervan via mail op de hoogte. De data waarop er 
zwemwedstrijden plaatsvinden voor de dolfijnen en haaien worden tijdens het seizoen meegedeeld. 
 

3) Verzorging badmuts 
De zwemschool stelt een badmuts ter beschikking van de zwemmertjes. Indien zij van groep 
veranderen krijgen zij een badmuts met de kleur van hun nieuwe groep. Om de badmuts glad en 
stevig te houden moet je hem na gebruik afdrogen en inwrijven met talkpoeder zowel de binnen als 
de buitenkant. Bij het scheuren zal je éénmalig een nieuwe ontvangen. De derde (van eenzelfde 
kleur) zal je echter moeten betalen. 
 

4) Zwemvliezen 
Vanaf de rode inktvissen worden er zwemvliezen gebruikt. 
Kijk na elke les of jouw kind het juiste paar zwemvliezen terug mee naar huis heeft. Wanneer de 
zwemvliezen te klein worden, verwittig je bij het binnenkomen van het zwembad de lesgever; de 
zwemvliezen worden dan omgeruild. 
De zwemvliezen die u huurt bij KLSVZ mogen enkel gebruikt worden tijdens de zwemlessen gegeven 
door KLSVZ. Wanneer de zwemvliezen verloren raken tijdens andere activiteiten moet u opnieuw 
waarborg en huur betalen. 
Wanneer uw kind stopt met het volgen van de zwemlessen dan kan u de zwemvliezen inruilen tegen 
de waarborg. Het inruilen kan echter enkel bij de aanvang van de volgende lessenreeks. 
 

5) Testen 

Voor elke groep zijn duidelijk omschreven doelstellingen opgesteld die uw kind moet behalen om 

naar de volgende groep over te gaan. U kan deze doelstelling raadplegen op de website. De 

coördinator, Els Meys, zal in overleg met de lesgevers bepalen of de zwemmer de nodige doelen 

heeft bereikt. We maken er een werkpunt van om ouders aan te spreken als we denken dat de 

doelstellingen niet behaald zullen worden na 17 lessen. 

Aarzel zelf ook niet om lesgevers of de coördinator aan te spreken. 



 
 Indien uw kind geslaagd is ontvangt hij/zij een diploma. Indien uw kind de doelstellingen van de 
groep niet behaalde ontvangt hij/zij een getuigschrift van het volgen van de lessen. 
De witte haaien worden enkel getest op het einde van het zwemseizoen (dit is de 2e lessenreeks van 
het jaar). De haaien kunnen dus niet doorstromen naar een volgende groep in februari. 
 

6) Aanwezigheid 
Om de kwaliteit van de lessen te garanderen vragen wij te verwittigen indien uw kind niet aanwezig 
kan zijn. Gelieven dan een mailtje te doen naar zwemschool@klsvz.be met de naam en groep van u 
kind. 
 

7) Overige 
De lesgevers hebben de belangrijke taak om de kinderen te blijven motiveren, ook wanneer het een 
keer niet lukt. Daarnaast vragen wij aan jullie als ouders uw kind eveneens te motiveren en af en toe 
zelf met uw kind te gaan zwemmen. Op die manier kan uw kind in een vertrouwde omgeving tonen 
wat hij/zij kan. U mag gerust aan de lesgevers vragen wat uw kind moet kunnen of waaraan extra 
aandacht moet besteed.  
Wij weten dat er kinderen zijn die speciale behoeften nodig hebben. Om de veiligheid van de 
kinderen te garanderen, is het nodig dat wij als lesgevers weten of we ergens rekening mee moeten 
houden indien een bepaalde situatie zich voordoet. Wij vragen dan ook om tegen de 
lesgevers/coördinatoren te vertellen of uw kind beperkingen (medisch, fysisch, cognitief,…) heeft, 
zodat de lesgevers op een gepaste manier kunnen reageren. 
 

8) Sociale media: 
Fotomateriaal van onze zwemmers kunnen worden gebruikt op de website, op de facebookpagina, 
instagram,…. De foto’s die gebruikt zullen worden zullen steeds respectvol gekozen worden. 
Indien je hiertegen bezwaar hebt, gelieve de coördinator voor 15 augustus 2019 te verwittigen via 
zwemschool@klsvz.be 
 
Voor vragen mag u steeds mailen naar zwemschool@klsvz.be. 
 
Els Meys  
Coördinator zwemschool 
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