Vraag-antwoord zwemles BSO
Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen starten met zwemles?
De leeftijd die wij hanteren om te starten is vanaf 5 jaar en kinderen die verbonden zijn met de BSO
hebben voorrang op plaatsing.
Wat zijn de kosten van de zwemlessen?
10 zwemlessen kosten €86,60.
De ouders schaffen zelf een pasje aan bij het Zwembad Brandenburg. Een pas kost €10,00. Voor
meer informatie over deze pas en de daaraan verbonden “les”kosten verwijzen we u naar Zwembad
Brandenburg.
Heeft Kinderopvang De Bilt een overeenkomst met Zwembad Brandenburg?
Kinderopvang De Bilt is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het zwembad en daardoor
met de gemeente. Ouders ontvangen van Zwembad Brandenburg: een zwemovereenkomst,
welkomstbrief en een lesplan over niveau 1.
Waarvoor heeft mijn kind een zwempas nodig?
Een zwemplas is nodig om lessen op te storten en geeft toegang tot het zwembad. Het is verbonden
met het leerlingvolgsysteem. Deze blijft in principe op de Wilde Poema en wordt alleen door ouders
meegenomen t.b.v. het opwaarderen. NB zonder pas kan uw kind niet deelnemen aan de zwemles.
Zijn er extra kosten verbonden aan de zwemlessen?
Ja, een zwempas kost €10,00 en er zijn extra kosten voor het afzwemmen t.w. €10,00.
Wij rekenen €45,00 per maand voor het brengen en ophalen met eigen busje en het begeleiden van
uw kind tijdens de gehele zwemles. Hierbij is een tussendoortje voor de pauze inbegrepen.
Wanneer starten de zwemlessen?
We starten bij 6 aanmeldingen.
Blijft een zwemgroep bij elkaar?
De groep blijft bij elkaar. Er worden 3 verschillende niveaus tegelijk gegeven. Als een kind
uitzonderlijk snel is, kan hij op hetzelfde tijdstip op een hoger niveau zwemles krijgen en vice versa.
Gaan de lessen door tijdens de schoolvakanties?
Nee, de schoolvakanties worden niet doorberekend.
Hoeveel zwemlessen zijn er nodig om een diploma te behalen?
Een kind heeft gemiddeld 40 / 42 lessen per jaar nodig en zal ongeveer 1,5 tot 2 jaar nodig hebben
voor een A diploma. Zwemlessen voor een A diploma bestaat uit vijf niveaus.
Hoe lang kan mijn kind gebruik maken van de service?
Zolang uw kind naar de Wilde Poema gaat, kan uw kind mee naar de zwemles.
Wanneer is het mogelijk om af te zwemmen?
Er zijn 5 momenten per jaar om af te zwemmen. Raadpleeg voor data de website van het zwembad.
Wanneer worden de zwemlessen gegeven?
De zwemlessen worden op dinsdag gegeven van 15.30 tot 16.30 uur.
Hoe lang duurt een zwemles?
Een zwemles duurt 1 uur, inclusief korte pauze. Tijdens de pauze zorgt de PM’er voor een
tussendoortje.

Is het mogelijk om zwemmen te oefenen?
Ja, op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur bestaat de mogelijkheid om gratis zwemmen/oefenen
bij Brandenburg o.b.v. 1 betalende ouder. U hoeft alleen aan te geven aan de kassière dat uw kind
zwemlessen volgt via de Wilde Poema.
Hoe gaat mijn kind naar zwemles?
De kinderen worden door een PM’er door middel van eigen busje gebracht en gehaald.
Wordt mijn kind begeleid bij de zwemles?
De PM’er begeleidt de groep naar de kleedkamer en helpt met het aan- en uitkleden. Zij zal de
gehele les aanwezig zijn. Tevens helpt zij de kinderen na afloop met douchen en aankleden.
Wordt mijn kind direct na school naar zwemles gebracht?
Nee, uw kind wordt eerst van school gehaald en luncht rustig op de BSO. De PM’er vertrekt om 14.45
uur met de kinderen en het omkleden gebeurt in het zwembad. Hierdoor kunnen de kinderen zo lang
mogelijk spelen op de BSO.
Is er extra toezicht tijdens de zwemles?
Ja, de PM’er blijft voortdurend bij de hele groep.
Mijn kind kan nog niet zo goed douchen en aankleden, kan deze hulp krijgen?
De PM’er begeleidt de gehele groep en zij helpt zowel bij het douchen als bij het uit- en aankleden.
Blijft de PM’er bij de groep?
Ja, de PM’er blijft voortdurend bij de hele groep zodat geen enkel kind alleen naar het zwembad kan
gaan. De kinderen kleden zich gezamenlijk om en gaan vervolgens samen onder de douche.
Mijn kind heeft een les gemist, kan deze worden ingehaald?
Een gemiste les kan niet worden ingehaald om dat een kind in zijn eigen groep specifiek gevolgd
wordt. Hiervoor verwijzen wij naar de huisregels van Zwembad Brandenburg. Onze eigen
betalingssysteem sluit hierop aan.
Mijn kind is langdurig ziek, worden de lessen stopgezet?
Bij langdurige ziekte of oorproblematiek e.d. worden de lessen in overleg stopgezet. Daarna wordt
gekeken wat er nodig is om weer aan te sluiten bij de groep.
Mag mijn kind met krentenbaard of hoofdluis deelnemen?
Nee, zij kunnen tijdelijk niet deelnemen aan de lessen.
Wat heeft mijn kind nodig om mee te gaan?
Elke dinsdag worden, zwemkleding, handdoek, kam en eventueel shampoo aan het kind
meegegeven.
Waar ben ik als ouder verantwoordelijk voor?
De ouder zorgt er voor dat er voldoende saldo (lessen) op de zwempas staat. Tevens zorgt de ouder
er voor dat het kind alle benodigdheden bij zich heeft en dat de zwempas op de Wilde Poema ligt. En
ik teken hiervoor een overeenkomst met BSO de Wilde Poema. Dan ontvang ik tevens de spelregels
voor mijn kind over de zwemles.
Word ik op de hoogte gehouden over de voortgang van de zwemlessen?
De zweminstructeurs houden iedere week een telefonisch spreekuur. En kunnen u zo op de hoogte
brengen.

Kan ik als ouder bij de lessen aanwezig zijn?
Ouders mogen te allen tijde bij de zwemles aanwezig zijn, hiervoor is een speciale ruimte ingericht.
Het kind zal hierdoor niet worden afgeleid, deze ruimte is voor het kind niet zichtbaar.
Waar kan ik mijn kind opgeven voor de zwemlessen?
Informatie en opgeven via Judith Veen, manager kindercentrum: j.veen@kinderopvang-debilt.nl en
bij afwezigheid via Lisa Duurkoop, assistent: L.duurkoop@kinderopvang-debilt.nl .
Ik ben in het bezit van een U-pas, kan mijn kind deelnemen?
U-pasleden kunnen rechtstreeks informatie opvragen bij Zwembad Brandenburg voor de
mogelijkheden. Of raadpleeg de website van het zwembad.
Hoe worden de zwemlessen gefactureerd?
u ontvangt alleen een factuur van Kinderopvang De Bilt voor de extra kosten die de zwemlessen met
zich meebrengen. U zorgt zelf en tijdig voor de opgewaardeerde zwempas.
Wanneer mag mijn kind niet deelnemen?
Wanneer uw kind aan bijzondere aandoeningen lijdt, kunt u contact opnemen met het
zwembad/zweminstructeurs.
Kinderen met krentenbaard en hoofdluis kunnen tijdelijk niet deelnemen aan de lessen.

