
3. Leren veilig zwemmen: vervolmaking 

Kinderen die het brevet ‘Otter Zwembadveilig 12m’ niet behaalden of graag het ook het ’Haai 

zwembadveilig 25m’ willen behalen, kunnen zich inschrijven voor 5 extra lessen. 
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Duur lessen:   5x 60 min.   

Wanneer:  woensdag 17.15 u.   

 Correcte data zijn te vinden op de webshop. 

Inschrijven:  https://webshopzwevegem.recreatex.be/ 

Prijs:  45 euro 

ZWEMLESSEN 

Nieuwe 

leerlijn 



Inleiding 

ISB, het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid werkt sinds 2012 aan 

de nieuwe leerlijn zwemmen. Sinds 2017 biedt ook de sportdienst van Zwevegem de 

nieuwe leerlijn zwemmen aan in de zwemlessen voor kinderen.  

Om er zeker van te zijn dat uw kind klaar is voor de zwemles en alle watervrees 

1. Instap Test - Waterwennen Pinguïn 

Na het doorstaan van deze test en mits men 5 jaar is, kan men aansluiten 

bij de zwemlessen.  
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Inhoud test: 

Afname in peuterbad en ondiep bad 

 Ik daal af naar bodem - hoofd 

volledig onder water 

 Ik spring in het water en kom er 

weer uit - met noodle onder de 

armen 

 Ik drijf 3 seconden als een ster 

op mijn buik - met bandjes en 

blokjes 

 Ik glij 3 seconden op mijn buik 

met een plankje - met gestrekte 

armen 

 Ik haal 3 voorwerpen op van de 

bodem - diep gedeelte peuterbad 

Duur les:   1x 45 min.  

Wanneer:  woensdag of zaterdag.  Correcte data 

 zijn te vinden op de webshop. 

Inschrijven: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

Prijs:  inkomticket, te betalen aan de kassa 

 van het zwembad 

2. Leren veilig zwemmen 
We werken naar het Otterbrevet toe. Wie in de mogelijkheid is, kan ook het Haaibrevet beha-

len. 

Vanaf nu wordt de schoolslagbeweging aangeleerd. 

Doelstelling: behalen brevet ‘Otter Zwembadveilig 12m’: 

 Ik kan onder een plank zwemmen in diep water 

 Combinatietest: ik kan … 

◦ springen in diep water 

◦ 5 seconden drijven als een ster op mijn buik 

◦ 6 meter verplaatsen in buiklig (schoolslagbeweging) 

◦ al zwemmend op mijn rug draaien 

◦ 6 meter verplaatsen in ruglig (schoolslagbeweging) 

◦ op de kant klimmen  
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Voor wie:  kindjes van 5 jaar met brevet ‘Waterwennen - Pinguïn’ 

Duur lessen:  20x 45 min. 

Wanneer: 1x/week:  woensdag: 14.15 u. | 15.15 u.  

    zaterdag:  08.45 u. |  09.30 u. | 14 u. | 15 u. | 16 u.    

  zomervakantie: 20x  van ma. t.e.m. za. m.u.v. feestdagen 

  Correcte data zijn te vinden op de webshop.   

Inschrijven: https://webshopzwevegem.recreatex.be/ 

Prijs:  230 euro | 143,75 euro (Harelbeke / Anzegem) | 115 euro Zwevegem 


