
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Welkom! 

Wij zijn blij dat jullie hebben gekozen voor Zwembad De Zijl of het Vijf Meibad! 

Bijgevoegd treft u informatie omtrent de zwemlessen van uw zoon of dochter. 

 

De Opleidingsweg: 

In de eerste essentiële fase van de opleiding leert uw kind alle eigenschappen van het water kennen. 
Wanneer hij of zij hiermee vertrouwd is (watervrij), komen de zwemslagen en de andere 
vaardigheden aan bod, onder andere: schoolslag, enkelvoudige rugslag, borst- en rugcrawl, allerlei 
vormen van te water gaan, drijfvormen, onder water vormen, uithoudingsvermogen en 
watertrappen. 
 
Deze vormen komen gedurende het hele traject wekelijks terug. Oefeningen worden geleidelijk 
moeilijker en de afstanden worden groter. Tijdens onze lessen staat het vermogen van de kinderen 
om spelenderwijs te leren centraal. 
 
In het lesprogramma is ook het gekleed zwemmen opgenomen. Dit vind elke eerste les van de 
maand plaats. Dit is voor alle kinderen ongeacht het bad waar ze zwemmen. 
 
De eerste les: 
Voor de eerste zwemles van uw kind worden jullie uitgenodigd via de mail. Jullie worden verwacht 
op de aangegeven datum en tijd bij het bad. Voor de les word er kennis gemaakt met de 
zwemonderwijzer en krijgt u een korte uitleg over de gang van zaken. Daarna gaan wij beginnen met 
de les. U en de andere ouders kunnen de vorderingen van de kinderen bekijken vanuit het 
restaurant. 
Uiteraard is het mogelijk om met de zwemonderwijzer te praten over de vorderingen van uw kind. 
Dit kan tijdens het  “spelen” aan het eind van de les. 
 
Organisatie: 
De organisatie:   Zwembad De Zijl   Vijf Meibad 

Paramaribostraat 66   Boshuizerlaan 1 
2315 VK  Leiden    2321 SG Leiden 
Tel: 071-5220780   Tel: 071-5312827 
Sportcomplexdezijl@leiden.nl  vijfmeibad@leiden.nl 
 

Duur: 
De Duur van de zwemlessen is 45 minuten.  

mailto:Sportcomplexdezijl@leiden.nl
mailto:vijfmeibad@leiden.nl


De groepen hebben 1 keer in de week les. 
De maximale groepsgrootte is 12 kinderen per zwemonderwijzer.  
 
Zwemonderwijzers: 
Alle zweminstructeurs hebben de opleiding die opleidt tot erkend zweminstructeur afgerond. 
Hieronder vallen ook het CIOS en de ALO. 
 
Doel: 
Het doel van onze zwemlessen is het opleiden van de leerlingen tot het behalen van het door de 
Nationale Raad voor Zwemdiploma’s (N.R.Z) uitgegeven diploma.  
 
Examens: 
Drie keer per jaar zal er een afzwemmoment plaatsvinden. 
Voor het ondiepe bad zal er in de week van het diplomazwemmen op maandag toets zwemmen 
plaatsvinden. Voor het toets zwemmen ontvangen de kinderen een persoonlijke uitnodiging. 
Voor het eerste en tweede bad is er een toets  moment, voor het derde bad kunt u via de zwemscore 
bijhouden of uw kind door is naar het “diepe” bad ( hiervoor is er dus geen toets zwemmen). 
De leerlingen die voldoen aan de eisen die de NRZ gesteld heeft, zullen persoonlijk uitgenodigd worden 
om mee te doen aan het diplomazwemmen. 
Alle kinderen die er op dat moment aan toe zijn zullen op hetzelfde moment afzwemmen (afhankelijk 
van het diploma). 
Het A en B diploma worden afgezwommen op woensdagmiddag en het C diploma op donderdag. De 
kosten hiervoor bedragen € 12,10. Deze kosten moeten minimaal een week voor het diplomazwemmen 
worden voldaan aan de receptie van sportcomplex De Zijl of bij de receptie van het Vijf Meibad. 
 
Deelnemers: 
Kinderen die in aanmerking komen voor de zwemlessen zijn minimaal 4,5 jaar oud en staan 
ingeschreven op de wachtlijst van onze zwemlessen. Alle leerlingen die staan ingeschreven, komen in 
aanmerking voor onze zwemlessen. 
 
Verzuimde lessen: 
Deze kunnen niet worden ingehaald. Ook als het gemiste lessen zijn wegens vakantie. 
 
Vakantie: 
Tijdens de kerst- en zomervakantie vervallen de lessen. Deze lessen worden bijgeschreven op uw 
leskaart. Op alle officiële feestdagen is het zwembad gesloten. Indien dit dagen zijn waarop er zwemles 
is, word deze les bijgeschreven op uw leskaart. 
 
Aan- en uitkleden: 
De kinderen kunnen zich onder begeleiding van een van de ouders omkleden in de kleedkamers.  
Vaders met dochters en moeders met zonen worden vriendelijk verzocht gebruik te maken van de 
wisselcabines. 
 
Ziekte: 
Indien een zwemles door bepaalde omstandigheden niet door kan gaan word verzocht dit minimaal 3 
uur van te voren te melden bij de receptie van het sportcomplex. 
Bij ziekte moet het lesgeld ten alle tijden worden voldaan. 
Bij een ziekenhuisopname, langdurig niet kunnen zwemmen i.v.m. breuken e.d. kan, in overleg met de 
aanvoerder de leskaart tijdelijk stop worden gezet. 
 
Zwembadregels: 
Het is niet toegestaan om met straatschoeisel op de witte tegels te lopen.  



Kinderen  mogen geen sieraden dragen tijdens de lessen.  
Lang haar moet met een staart worden vastgemaakt. 
Uw kind mag op zondag gratis komen zwemmen tijdens het familiezwemmen op vertoon van een 
geldige leskaart met begeleiding van een betalende volwassenen. Dit is niet van toepassing  in de 6 
weken zomervakantie. 
 
De Zwemles: 
De ouders moeten voor en tijdens de zwemlessen aanwezig zijn in het gebouw zodat u bij calamiteiten 
te bereiken bent.  
De kinderen mogen 15 minuten voor de les naar binnen om zich om te kleden. 
5 minuten voor aanvang van de les worden de kinderen opgehaald bij de douches. 
Als een ouder vragen heeft over het kind kunnen zij deze tijdens het spelen stellen aan de 
zwemonderwijzer van de groep. 
 
Leslijsten: 
Voor elke groep zijn er leslijsten aanwezig tijdens de zwemlessen. 
Op deze lijsten worden de scores en aanwezigheid van de kinderen wekelijks bijgehouden. 
Mocht het voorkomen dat er een collega niet is, kan de vervanger deze les altijd overnemen en aan de 
hand van de lijsten zien op welk niveau de kinderen zwemmen. 
Zelf kunt u online de vorderingen van uw kind volgen. 
 
Lesopbouw: 
De zwemlessen duren 45 minuten. De lesopbouw zal bestaan uit een inleiding, kern en een slot. Hierbij 
geldt dat alle basisvaardigheden van die les aan bod zullen komen.  
De laatste 3 minuten van de les kan er gespeeld worden in het eigen bad. 
 
Veiligheid: 
- De zweminstructeur(trice) is verantwoordelijk en aansprakelijk binnen zijn/haar vakgebied 
- In de zwemzaal is altijd een aanvoerder zwem-ABC aanwezig die primair verantwoordelijk is voor de 
veiligheid. Deze is bij de groepsleerkracht(en) bekend. 
- Per zwemonderwijzer mogen niet meer dan 12 kinderen in een groep zwemmen. Is de groep groter, 
dan dienen twee zwemonderwijzers de groep les te geven. 
- De zwemonderwijzer heeft per les steeds een doelstelling gemaakt wat hij of zij wil bereiken aan het 
einde van de les. 
- Wanneer de leerlingen naar het toilet moeten, moet  dit altijd gemeld worden  bij de 
zwemonderwijzer.  
- Tijdens het “spelen” moeten leerlingen die géén diploma bezitten de hulpmiddelen omhouden. 
- Tijdens het “spelen” moeten de leerlingen in het bad spelen waar ze les krijgen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eisen Blauwe groep (eerste bad)  

 In diep water springen (met een hulpmiddel): 
- 10 seconden rechtop hangen 



- 10 seconden drijven op de rug 
- met spetterbenen naar de kant 
- zelfstandig uit het water klimmen 

 Vanaf de kant in het water springen en onder water gaan. 

 Een paar tellen op de bodem zitten/liggen (uitblazen onder water). 

 Onder drijvend voorwerp (lijn, stok, hoepel) door. 

 2 meter zelfstandig voortbewegen op de buik. 

 Drijven op de buik. 

 Drijven op de rug. 

 Drijven en draaien van buik naar rug. 
 

Eisen Paarse groep (tweede bad)  
Gekleed zwemmen: 

 Rechtop springen en onder water gaan. 

 15 seconden watertrappen. 

 Onder de lijn door op de rug boven komen. 

 zelfstandig naar de kant en uit het water klimmen. 
In badkleding: 

 duiken door het kleine gat. 

 10 meter borstcrawl benen met plank. 

 10 meter rugcrawl benen met plank. 

 10 meter enkelvoudige rugslag met plank. 

 10 meter schoolslag benen met plank. 

 Afzetten en 10 seconden drijven op de buik. 

 Afzetten en 10 seconden drijven op de rug. 

 Springen in het water 30 seconden watertrappen waarbij 2x een draai om de lengteas. 
 
Eisen Rode groep (derde bad)  

In het diepe bad (zonder kurk): 

 Rechtop springen. 

 Helemaal onder water gaan. 

 Op de rug naar de kant spetterbenen. 

 Duiken door het gat op 2 meter afstand. 

 Op de rug naar de kant zwemmen. 

 Zelfstandig uit het water klimmen. 
In het diepe bad (met kurk): 

 12,5 meter enkelvoudige rugslag (mag met plank). 

 12,5 meter schoolbeenslag. 

 12,5 meter schoolslag. 

 60 seconde watertrappen. 
In het instructiebad  (zonder kurk ): 

 Afzetten op de buik en 10 seconden drijven met het gezicht in het water. 

 Afzetten op de rug en 10 seconden drijven op met een correcte ligging. 

 Kopsprong en een ring/pylon opduiken van de bodem. 

 Afzetten en 5 meter correcte borstcrawl beenslag met beginnende armslag. 

 Afzetten en 5 meter correcte rugcrawl met 
beginnende armslag. 
 

 



 

 

 

 

Eisen A-diploma  

Gekleed zwemmen: 

 Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts. Na het bovenkomen 
aansluitend: 

 15 seconden watertrappen, gevolgd door; 

 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve draai om de lengteas en; 

 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met; 

 zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

In badkleding: 

 Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd 
door (zonder boven te komen): 

 onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 
meter van de (start-)kant bevindt. 

 50 meter schoolslag, proef afmaken met: 

 50 meter enkelvoudige rugslag. 

 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door: 

 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna; 

 5 seconden drijven op de borst. 

 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door: 

 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna; 

 10 seconden drijven op de rug. 

 In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl. 

 In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl. 

 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door: 

 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al 
watertrappend, een hele draai om de lengteas gemaakt wordt. 
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Eisen B-diploma  

Gekleed zwemmen: 

 Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder water een halve 
draai om de lengteas maken; na het boven komen aansluitend: 

 15 seconden watertrappen, gevolgd door: 

 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer een 
hele Draai om de lengteas, en; 

 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met; 

 zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 
 
In badkleding: 

 Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen): 

 onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 
meter van de (start-)kant bevindt. 

 75 meter schoolslag, onderbroken door één keer voetwaarts richting de bodem zakken; 
proef afmaken met: 

 75 meter enkelvoudige rugslag. 

 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door: 

 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag; 

 7 seconden drijven op de borst. 

 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door: 

 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna; 

 15 seconden drijven op de rug. 

 In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl. 

 In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl. 

 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door: 

 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden 
watertrappen met de benen. 
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Eisen C-diploma 
Gekleed zwemmen  

 Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend:  

 15 seconden watertrappen, gevolgd door;  

 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een hulpmiddel. 

 Aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 
1 keer over een vlot heen klimmen en; 

 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met; 

 zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 
 

In badkleding  

 Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

 Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 
meter van de (start-)kant bevindt. 

 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer een koprol voorover en; 

 1 keer een hoekduik richting bodem maken; proef afronden met; 

 100 meter enkelvoudige rugslag. 

 Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong heeft de voorkeur), direct 
gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, 
waarna; 

 10 seconden drijven op de borst. 

 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door: 

 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna; 

 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door; 

 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen. 

 in het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl 

 In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl. 

 Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door; 

 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen 
en benen, en 30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van armen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data seizoen 2016/2017 
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Maandag 22 augustus 2016 Start zwemlessen 

Maandag  3 oktober 2016  Geen zwemlessen i.v.m. Leidens Ontzet 

Maandag 14 november 2016 Deze hele week vervallen de lessen i.v.m. diplomazwemmen 

Maandag  14 november 2016 Toetszwemmen voor 1e en 2e bad (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag  16 november 2016 Diplomazwemmen A & B Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag  16 november 2016 Diplomazwemmen Snorkelen , Zwemvaardigheid & survival 

Donderdag  17 november 2016 Diplomazwemmen C Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Zaterdag  24 December 2016  Geen zwemlessen i.v.m. kerstvakantie 

Maandag 9 januari 2017  Start zwemlessen 

Maandag  13 maart 2017  Deze hele week vervallen de lessen i.v.m. diplomazwemmen 

Maandag 13 maart 2017  Toetszwemmen voor 1e en 2e bad (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag  15 maart 2017  Diplomazwemmen A & B Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag 15 maart 2017  Diplomazwemmen Snorkelen , Zwemvaardigheid & survival 

Donderdag 16 maart 2017  Diplomazwemmen C Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Vrijdag  14 april 2017  Geen zwemlessen i.v.m. goede vrijdag 

Maandag 17 april 2017  Geen zwemlessen i.v.m. 2e paasdag 

Donderdag  27 april 2017  Geen zwemlessen i.v.m. Koningsdag 

Vrijdag   5 mei 2017  Geen zwemlessen i.v.m. bevrijdingsdag 

Donderdag  25 mei 2017  Geen zwemlessen i.v.m. hemelvaartdag 

Maandag 5 juni 2017  Geen zwemlessen i.v.m. 2e pinksterdag 

Maandag 3 juli 2017  Deze hele week vervallen de lessen i.v.m. diplomazwemmen 

Maandag 3 juli 2017  Toetszwemmen voor 1e en 2e bad (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag  5 juli 2017  Diplomazwemmen A & B Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Woensdag  5 juli 2017  Diplomazwemmen Snorkelen , Zwemvaardigheid & survival 

Donderdag 7 juli 2017  Diplomazwemmen C Diploma (persoonlijke uitnodiging) 

Maandag 10 juli 2017  Start Zomervakantie 

 

 


