ZWEMINSTRUCTIE-WEETJES
Alle antwoorden op de door ouders meest gestelde vragen
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Er is 1 keer in de 4-5 weken kijkweek (nooit in een vakantie), aangekondigd op het
mededelingenbord, in de digitale nieuwsbrief en op de persoonlijke pagina.
In de kijkweek zwemmen de kinderen met kleding aan:
Fase nieuw nog niet, fase 1 een T-shirt met lange mouwen, vanaf fase 2 ook een
lange broek en (water)schoenen.
De deur is altijd “open”: de laatste 5 minuten van de les ben je altijd welkom om een
vraag aan de instructeur te stellen (geen kijkmoment, maar vraagmoment).
Gemiste lessen kunnen ingehaald worden, mits tijdig afgemeld via de persoonlijke
pagina (tot 20 uur van te voren). Bij plotselinge ziekte/afmelding vervalt de les helaas.
De inhaalles is pas zichtbaar/ in te plannen wanneer de afgemelde les geweest is.
Laat de inhaallessen niet te veel oplopen, na het halen van het diploma komen ze te
vervallen en ze vertegenwoordigen geen geldwaarde.
Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze lessen kunnen helaas niet afgemeld
en ingehaald worden (kerst- oud & nieuw- Pasen - Koningsdag- Bevrijdingsdag Pinksteren-Hemelvaartsdag). De contributie is berekend op 4 lessen per maand, op
jaarbasis kunnen er dus maximaal 4 vervallen (12 x 4= 48 lessen in 52 weken).
Het gebruik van de Easy Swim wordt afgewisseld. Bij het ene onderdeel heeft het
kind nog wel de Easy Swim nodig en bij het andere onderdeel misschien niet.
In principe blijven kinderen tot de eindfase in dezelfde les zwemmen op dezelfde dag
en tijd. Indien er een heel groot niveauverschil ontstaat, zal het verplaatst kunnen
worden naar een andere les (tijd).
Wij proberen zo vaak mogelijk de vorderingen bij te werken, doch minimaal 1 keer per
maand. Bij inhaallessen wordt doorgaans niet gescoord, dat laten we aan de vaste
docent over.
Vanaf 1 januari 2019 zijn wij overgestapt naar het Easy Swim diploma, waarbij je als
kind na het diplomafeest de zwemvaardigheid van ruim C-diploma NRZ hebt.
Wij streven naar continuïteit wat betreft de lesgevers. Toch kan het weinig kwaad als
dit wat wisselt, uw kind krijgt namelijk altijd les van een goed opgeleide docent uit ons
vaste team.
Ons vaste zwemteam bestaat momenteel uit: Laura, Marcella, Moniek, Famke,
Nancy, Boyd en Marwan.
Soms is er een extra stagiair aanwezig (momenteel Nick).
Nog vragen, klachten en/of opmerkingen? Laat naam en telefoonnummer achter bij
de receptie, dan bellen wij terug. We zijn telefonisch bereikbaar tussen 15:30 en
22:00 uur en in het weekend. Of stuur een e-mail naar info@presport.nl
Wil je spreken met een vertrouwenspersoon, dan verwijzen we naar het
vertrouwenspunt sport van NOC*NSF 0900-202 5590

