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Zelhem, 01 juli 2022 
 
Beste ouders, verzorgers 
 
Jullie zoon/dochter gaat naar de Dorpsschool in Halle. Dat 
wordt ongetwijfeld een bijzondere tijd, want dat is voor elk 
kind zo. Tijdens deze schoolperiode komen de kinderen in 
aanraking met vele zaken. Eén van deze zaken is: Zwembad 
de Brink. 
Zwembad de Brink en de Dorpsschool zijn een 
samenwerking aangegaan wat betreft de zwemveiligheid 
en zwemvaardigheid van alle kinderen. We willen graag 
dat ALLE kinderen van de basisschool komen met een 
paspoort hebben voor het leven wat betreft de 
zwemveiligheid! In Nederland komt deze zwemveiligheid 
overeen met zwemdiploma ABC. 
Het schoolzwemmen was jarenlang een vast onderdeel van het onderwijs. Dat is de laatste jaren, helaas, 
minder en minder geworden. Zwembad de Brink is het schoolzwemmen altijd blijven organiseren. Dit 
kon natuurlijk niet zonder de betrokkenheid van de schooldirecteuren. De groepen 3 en 4 kwamen 
allemaal regelmatig schoolzwemmen. Het schoolzwemmen was niet specifiek voor het opleiden van de 
zwemdiploma's, maar werd gegeven onder de noemer natte gymnastiek. 
Uit ervaring met deze ‘natte’ gymlessen bleek, dat het met de zwemvaardigheid en dus zwemveiligheid 
van vele kinderen matig was gesteld. In sommige gevallen schrikbarend! 
We hebben samen met de Dorpsschool ons de vraag gesteld: op welke wijze kunnen we deze 
zwemvaardigheid en dus zwemveiligheid vergroten voor alle kinderen, zonder dat er extra druk bij de 
ouders op de schouders komt te liggen?? 

1. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 dienen regelmatig te komen zwemmen 

2. Het moet betaalbaar blijven voor de ouders/verzorgers 

3. Zwemveiligheid is diploma ABC 

4. Zwemveiligheid blijven waarborgen door te blijven zwemmen 

5. Voordelen voor alle partijen 

Ad. 1. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 dienen regelmatig te komen zwemmen 
- De kinderen van de groepen 2,3 en 4 komen elke week zwemmen.  

- De kinderen van de groepen 5/6 & 7/8 komen om de week zwemmen 

- Er zijn geen andere gasten in het bad tijdens deze zwemlessen 

- De kinderen van de groepen 2,3 en 4 worden in deze periode opgeleid voor het diploma ABC. 

Alle kinderen volgen deze lessen! 

- Het gebeurt onder schooltijd dus alle kinderen kunnen/moeten eraan deelnemen! 

Ad. 2. Het moet betaalbaar blijven voor de ouders 
Dit is natuurlijk een heel belangrijk item. We leggen de kosten voor het schoolzwemmen naast de kosten 
voor de particuliere zwemlessen om zo een eerlijk vergelijk te maken. 

- Bijdrage voor het schoolzwemmen voor de groepen 2,3 en 4 van de Dorpsschool is  € 32,50 per 

maand. (prijs schooljaar 2022-2023; wordt jaarlijks geindexeerd)10 maanden voor een heel jaar. 

In totaal € 325,00 per jaar. 3 groepen = € 975,00!  

- Bijdrage voor het schoolzwemmen voor de groepen 5 t/m 8 bedraagt: €0,00 

- Kosten voor het diplomazwemmen zijn hetzelfde als bij de particuliere zwemles. 



 

- Kosten voor particuliere zwemles: € 48,50 per maand bij 1x per week. Voor een jaar  € 582,00. 

Voor ABC bij een gemiddelde van 32 maanden= € 1552,00. 

- Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen op vrijwillige basis ook doorgaan met lessen 

zonder een extra bijdrage. Kinderen van de particuliere zwemlessen betalen wel door! 

- Kinderen van de groepen 2,3 en 4 kunnen tijdens deze periode gratis naar het zwembad. Zonder 

diploma natuurlijk wel onder begeleiding van een betalende volwassene! 

Ad. 3. Zwemveiligheid is diploma ABC 
- De kinderen zijn zwemveilig als ze zwem ABC hebben. Hier kunnen/mogen de kinderen hun hele 

schoolperiode over doen. Dit is in de praktijk natuurlijk niet aan de orde. De meeste kinderen 

zullen in groep 4 hun ABC wel binnen hebben. 

- De kinderen die ABC diploma hebben gaan gewoon door met de zwemlessen t/m groep 4. Alle 

kinderen van deze groep blijven elke week zwemmen. 

- De kinderen van groep 5 t/m 8 komen om de week zwemmen en wordt aandacht besteed aan 

het verder uitbreiden van de zwemvaardig- en zwemveiligheid. Het blijven onderhouden van de 

zwemtechnieken is zo belangrijk omdat lang niet alle kinderen blijven zwemmen in hun vrije tijd. 

- Veel kinderen van de particuliere zwemles stoppen na het behalen van hun B diploma. Zo zonde! 

De ouders hebben genoeg van hetgeklep naar het zwembad; kinderen willen op een andere 

sport; ze zijn al zo lang bezig. Kortom alles wordt erbij gehaald maar het zwemmen wordt naar 

de achtergrond verdreven. Volgens mij wil elke ouder toch graag dat zijn/haar kind zwemveilig 

is. 

Ad. 4 Zwemvaardigheid blijven waarborgen door te blijven zwemmen 
- Eénmaal in bezit van de diploma ABC moeten de vaardigheden worden bijgehouden. In de 

groepen 2,3 en 4 gebeurt dit dan wekelijks en bij de bovenbouw gebeurt dit om de week. 

- In het water kunnen alle kinderen goed bewegen. Dit bewegen is zo belangrijk in het huidige, 

digitale, tijdperk. Het programma voor de bovenbouw is zo samengesteld dat er wordt gewerkt 

aan: samenwerken, uithoudingsvermogen, spierkracht, doorzettingsvermogen, verschillende 

zwemtechnieken en ook nieuwe onderdelen van het zwemmen komen aan de orde. 

Ad. 5. Voordelen voor alle partijen 

• Ouders/verzorgers: 

- Geen tijd kwijt om met de kinderen naar de zwemles te gaan 

- Geen zorgen maken over het vervoer 

- Minder kosten dan via de reguliere weg 

- Kinderen houden de zwemvaardigheden bij zonder dat dit tijd kost 

- Zelfredzaam met aan-/uitkleden wordt bevorderd 

• De School: 

- Onderscheidend t.o.v. andere scholen 

- Uitbreiding van het studieaanbod/curriculum op de School 

• Zwembad de Brink 

- Bezetting in het bad op incourante tijden 

- Meer kinderen zwemveilig en zwemvaardig 

- Wachtlijsten worden korter voor andere gezinnen 

• Kinderen: 

- Kinderen leren in een bekende setting zwemmen 

- Kinderen blijven de zwemvaardigheid onderhouden 

- Kinderen leren in een andere omgeving met elkaar omgaan 

 



 

 
Zwembad de Brink en haar medewerkers begrijpen heel goed dat er een andere denkwijze wordt 
gevraagd van de ouders/verzorgers. Bij de particuliere zwemles stoppen de zwemlessen na het behalen 
van het gewenste diploma maar dat is dus in de nieuwe opzet niet aan de orde! De kinderen gaan onder 
schooltijd, onder begeleiding van de leerkrachten naar het Zwembad. Elke week, of elke 2 weken. Op 
het Zwembad zijn de gediplomeerde medewerkers van het Zwembad de verantwoordelijke mensen 
voor de inhoud van de lessen.  
 
Mochten kinderen daadwerkelijk starten in groep 2 worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over 
het volgende: 

- Kijklessen 

- Gekleed zwemmen 

- Studiedagen 

- Betalingen 

- Leerling volgsysteem (app) 

- Afmelden 

- Diplomazwemmen 

- Poster 

- Stickersysteem 

- Vakanties; zomervakantie 

 
 

 
 
 
 
 


