ZWEMLESSEN
2019

Lesperiodes 2019
Examendata
Lesschema
Tarieven

WWW.GOLFBAD.NL

GOLFBAD OSS
Euterpelaan 1
5344 CA OSS
Tel. 0412-647575
www.golfbad.nl
Email info@golfbad.nl
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Algemene informatie:
Hartelijk dank voor de inschrijving van uw zoon/dochter voor de zwemopleiding bij Golfbad Oss!
Met dit boekje willen we u de belangrijkste informatie over de gehele zwemopleiding op compacte wijze
aanbieden. Op die manier kunt u thuis altijd de informatie nalezen of opzoeken. Wij adviseren u om dit
boekje als naslagwerk te bewaren, het bevat informatie over:
- lesperiodes, wanneer is er wel/geen les
- examendata
- lesschema
- tarieven
Naast dit informatieboekje is de Golfbad app gratis te downloaden (Google play en AppStore). In deze app
is wekelijks actuele informatie makkelijk en overzichtelijk na te lezen. Zo wordt een kijkles nooit vergeten!
Na de inschrijving ontvangt u voor aanvang van de zwemlessen een schriftelijke oproep met daarin de
informatie over de allereerste zwemles. U kunt op dat moment beslissen om te starten of om nog even te
wachten. Als u besluit om te starten wordt u uitgenodigd voor een informatieavond inclusief rondleiding.
Deze avond wordt altijd goed bezocht aangezien u dan een goede indruk krijgt van de lessen en de
locatie, hierdoor kunt u uw kind ook goed voorbereiden en weet u zelf waar en wanneer u aanwezig dient
te zijn. En dan het grote moment: de zwemles gaat starten!
Tijdens de eerste zwemles bent u het eerste gedeelte van de les van harte welkom om te komen kijken!
Het tweede half uur van deze zwemles is er een informatie bijeenkomt voor de ouders die niet op de
informatieavond aanwezig konden zijn.
Zwemles in het Golfbad: - De gehele opleiding is op dezelfde lestijd met een vaste instructeur.
- Kinderen eerst goed leren drijven op buik en rug zonder hulpmiddelen.
- Dan zwemmen op de rug, daarna pas de schoolslag.
- Leren in totalen (gehele zwemslag aanleren, niet in stukjes).
- Zelfstandig werken en werken in groepjes.
- Ervaringsgericht onderwijs (zoveel mogelijk uitgaan van het kind).
- Goede communicatie met de ouders.
Ter voorbereiding op de zwemlessen mogen alle kinderen met een geldige leskaart, onder begeleiding van
een betalende volwassene, gratis komen zwemmen tijdens de “oefentijden zwemlesleerlingen”. Voor
meer informatie over de zwemles: www.golfbad.nl of raadpleeg de gratis Golfbad app!

Email adressen zwemles:
Heeft u vragen over de zwemles van uw zoon/dochter, dan kunt u altijd contact opnemen met onze
coördinatoren. Elke coördinator heeft vaste lesdagen, zie onderstaand schema:
Lessen op maandag en woensdag, Peter-Paul Janssen:
pp.janssen@golfbad.nl
Lessen op dinsdag, donderdag en vrijdag, Dirk-Jan Smolders:
d.smolders@golfbad.nl
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LESPERIODES 2019
We werken in periodes van 10 weken en elke periode heeft dezelfde opbouw:
- Week 1:
opwaarderen leskaart
- Week 2:
kijkles en controle leskaart
- Week 3:
controle leskaart
- Week 7:
kijkles
- Week 9:
kleding zwemmen
- Week 10:
kleding zwemmen en opwaarderen leskaart mogelijk
OPLEIDING A, B, C, ZWEMVAARDIGHEID.
Periode 1
10 december 2018
t/m
Periode 2
11 maart 2019
t/m
Periode 3
3 juni 2019
t/m
Periode 4
23 september 2019
t/m
Wijzigingen:
Periode 1

3 maart
2 juni
22 september
8 december

2019
2019
2019
2019

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 6 januari 2019

geen les

Carnavalsvakantie 4 t/m 10 maart 2019

geen les

Periode 2

Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2019
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Inhaallessen in de meivakantie:
- donderdag 2 mei inhaalles voor Hemelvaartsdag (30 mei)

geen les
geen les

Periode 3

maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
Zomervakantie 8 juli t/m 18 augustus 2019
Inhaallessen in de zomervakantie:
- maandag 8 juli inhaalles voor 2e Pinksterdag (10 juni)

geen les
geen les

Periode 4

Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober 2019
De les op 5 december 2019 gaat gewoon door!

geen les

EXAMENDATA
onder voorbehoud
A en B

B en C

samen op examen A

Vrijdag 1 maart 2019
Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 20 september 2019
Vrijdag 6 december 2019

vrijdag 8 maart 2019
Zaterdag 1 juni 2019
zaterdag 21 september 2019
zaterdag 7 december 2019

zondag 3 maart 2019
zondag 2 juni 2019
zondag 22 september 2019
zondag 8 december 2019

Het ‘’Samen op examen A’’ diploma zwemmen is onder voorbehoud.
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LESSCHEMA
Kinderen A-opleiding 1 x per week 1 uur (ca. 8 leerlingen per groep):
0 A1
0 A2
0 A3
0 A4
0 A5

maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag

16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
14.00 - 15.00 uur

0 A6
0 A7
0 A8
0 A9

woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

15.00 – 16.00 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
15.00 - 16.00 uur

Kinderen B-opleiding 1 x per week 1 uur (ca. 12 leerlingen per groep):
0 B1
0 B/C 4
0 B2
0 B3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

18.00 - 19.00 uur
18.00 - 19.00 uur (onder voorbehoud)
16.00 - 17.00 uur
15.30 - 16.30 uur

Kinderen C-opleiding 1 x per week 1 uur (ca. 12 leerlingen per groep):
0 C1
0 B/C 4
0 C2
0 C3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

18.00 - 19.00 uur
18.00 - 19.00 uur (onder voorbehoud)
16.00 - 17.00 uur
15.30 - 16.30 uur

Snelcursussen A- B- of C-opleiding:
Bij de kassa kunt u de folder vragen met de data, tijden, tarieven en voorwaarden.

Inlichtingen aan de kassa over:
- Privélessen
- Aquajoggen – Senior Club
- Baby/peuter-instuif
- Zwemmen voor aanstaande moeders
- Juniorclub
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TARIEVEN 2019

Inschrijfgeld voor alle cursussen
Kosten Golfbad zwempas (borg)
Golfbad zwempas (bij verlies of vermissing) € 10,00 borg en € 3,40 administratiekosten

€ 22,00
€ 10,00
€ 13,40

A- zwemlessen
- 1x per week 60 minuten, per periode van 10 lessen (ca. 8 leerlingen per instructeur)
Diploma zwemmen
Diploma zwemmen Samen op examen
Privéles per kind ½ uur:

€ 110,00
€ 22,00
€ 27,00
€ 27,00

B- / C-zwemlessen
- 1x per week 60 minuten, per periode van 10 lessen (ca. 12 leerlingen per instructeur)
Diploma zwemmen

€ 100,00
€ 22,00

Snelcursussen A,B en C
Snelcursus A
Snelcursus B en C

€ 625,00
€ 188,00

Bij de kassa kunnen wij u informeren over de mogelijkheden.
De tarieven voor 2020 worden te zijner tijd bekend gemaakt en gaan in per januari 2020.

(wijzigingen voorbehouden)

Zwemmen leer je in
het Golfbad!
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