Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen periode hebben wij het proces van de inhaallessen geëvalueerd. Wij constateren dat helaas te vaak en te
gemakkelijk zwemlessen worden afgemeld. Dit zorgt voor een aantal ongewenste gevolgen voor u en uw kind:





Het is voor uw zoon of dochter onrustig om in een andere lesgroep en/of bij een andere zweminstructeur te
zwemmen.
De zweminstructeur kan nooit precies alle ins en outs van uw kind weten ondanks alles wat bijgehouden is,
omdat uw zoon/dochter in zijn eigen zwemles een andere zweminstructeur heeft.
Dat de groepen te groot (kunnen) worden wat ten nadele is voor de kinderen die dan zwemles hebben
De zweminstructeur zijn aandacht moet vestigen op zijn/haar lesgroep waarbij een kind komt die hij/zij minder
kent.

Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat het huidige proces van de inhaallessen aangepast moet worden om een
betere kwaliteit te bieden. Met ingang vanaf heden kunnen er geen lessen meer worden ingehaald tijdens de reguliere
zwemlessen.
Hoe kunnen dit seizoen lessen wel worden ingehaald?
Wij hanteren dat er maximaal 4 keer per zwemles seizoen van september t/m juni kan worden ingehaald indien er
vooraf een zwemles is afgemeld. Zwemlessen kunnen alleen per email worden afgemeld via de website/warande app
of door een mail te sturen naar zwemlessen@oosterhout.nl. Wel willen wij benadrukken dat voor het behalen van een
diploma structuur en regelmaat een must is, afmelden is dus zeker niet bevorderlijk voor de tijdsduur van het behalen
van een zwemdiploma.
De inhaallessen zullen in principe worden gepland in de schoolvakanties om de reguliere zwemlessen te ontzien (4
momenten in een zwemseizoen). Tijdens de inhaallessen zullen alle aspecten en/of zwemslagen aan bod komen
geldend voor het betreffende traject. Om de afgemelde les in te halen hebben wij onze eerste mogelijkheid in de
herfstvakantie gepland op de volgende momenten:
Dinsdag

17 oktober 15:30 uur

Traject 2

Traject 3

Dinsdag

17 oktober 16:15 uur

Traject A

Traject 4

Dinsdag

17 oktober 17:00 uur

Traject B en C

Traject A

Donderdag 19 oktober 15:30 uur

Traject B en C

Traject 4

Donderdag 19 oktober 16:15 uur

Traject A

Traject 3

Donderdag 19 oktober 17:00 uur

Traject 2

Traject A

Indien u van deze eerste mogelijkheid (van de vier in één seizoen) gebruik wilt maken kunt u uw zoon of dochter
opgeven via de volgende link: www.de-warande.nl/zwemabc/plannen_inhaalles. Komt u er niet helemaal uit, dan
hebben we een handleiding in de bijlage meestuurt. Hierin wordt stap voor stap weergegeven hoe u uw zoon of
dochter kan aanmelden voor een inhaal les. Als u zich aanmeldt maar niet komt opdagen, dan zullen wij € 8,50 in
rekening brengen voor het niet afmelden. Afmelden dient, zoals beschreven in de handleiding, ook via dezelfde portal
op onze website te geschieden. NOTE! Let er op dat u uw kind in het juiste traject plaatst.
Traject 1, kan niet worden ingehaald omdat dit het watervrije gedeelte is en hier geen zwemslagen aan bod komen.
Wetende dat uw zoon/dochter gratis recreatief kan zwemmen heeft het voor deze kinderen meer zin om samen met
papa en mama samen te komen vrij zwemmen om aan het water en het zwembad te wennen.
Na de carnavalsvakantie zullen we wederom evalueren of we op deze manier verder kunnen gaan of dat we hier
aanpassingen in aan moeten brengen. We zullen u hierover in 2018 informeren. Mochten er nog vragen zijn, dan horen
wij deze graag van u, bij voorkeur via ons emailadres: zwemlessen@oosterhout.nl.
Met vriendelijke groeten,
Team recreatieoord de Warande

