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1. Inleiding
Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water, maar we
zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden
wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Bijna iedereen die in Nederland
leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente
kwaliteitscriteria en wordt de basis gelegd voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.
Zwemles vereist echter ook een flinke tijdsinvestering. Met het behalen van het A-diploma is een
kind al snel een jaar bezig. In het drukke bestaan van ouders, waarin zij een goede balans proberen te
vinden tussen werk en privé, is er vaak weinig tijd om ook nog twee keer per week naar het
zwembad te gaan. Babino wil ouders hier graag in ontlasten en daarom bieden wij de mogelijkheid
om tijdens BSO-tijd zwemles af te nemen.
In dit protocol leest u meer over hoe Babino dit voor u kan organiseren.
Zwemles vanuit onze BSO-locaties in de Haarlemmermeer is op dit moment niet mogelijk.
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2. Nationale zwemdiploma’s
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op
kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het
complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het
Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
2.1 De eerste reeks zwemlessen
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen.
Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen
leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar
borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het
water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.
Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is
om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een
bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.
2.2 Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag,
borstcrawl en rugcrawl. Er wordt veel aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals
verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een
vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Deze vaardigheden leert een kind om zich in onverwachte
situaties te kunnen redden en om plezier te hebben in het water.
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3. Zwembad Zaangolf, zwemdagen en tarieven
De kinderen van Babino zwemmen in zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan, onderdeel van
Sportbedrijf Zaanstad. Het zwembad is gelegen op het volgende adres:
Wezelstraat 1b
1541 LZ Koog aan de Zaan
Meer informatie over dit zwembad en het ABC-zwemmen kunt u vinden op hun website:
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/zwembad/zwembad-zaangolf
Bij calamiteiten kan het zo zijn dat de zwemles op een andere locatie van Sportbedrijf Zaanstad zal
plaatsvinden. Hierover zullen wij u tijdig op de hoogte brengen.
3.1 Bereikbaarheid medewerker
Tijdens de zwemlessen is de medewerker bereikbaar op telefoonnummer 06-11387333.
3.2 Zwemdagen en tijden
Voor het behalen van het A- en B-diploma zwemmen de kinderen twee keer in de week.
Voor het behalen van het C-diploma zwemmen de kinderen één keer per week.
Diploma A
Zwemdagen
Zwemtijden

: Maandag en donderdag
: 17.15-18.00 uur

Diploma B
Zwemdagen
Zwemtijden

: Maandag en donderdag
: 16.30-17.15 uur

Diploma C
Zwemdagen
Zwemtijden

: Maandag of donderdag
: 17.15-18.00 uur

Indien uw kind op één van deze dagen niet naar de opvang komt, dan is het nog steeds mogelijk om
te zwemmen via Babino. De dag waarop uw kind niet bij Babino komt, dient u zelf zorg te dragen
voor het brengen en halen naar en van het zwembad.
3.3 Tarieven
Voor 2022 gelden te volgende tarieven:
Aanschaf magneetkaart
Zwemles A/B per maand
Zwemles C per maand
Kosten afzwemmen

€ 5,50
€ 101,60
€ 58,84
€ 26,00

De kosten voor de aanschaf van de magneetkaart en de zwemles-kosten worden per maand op uw
factuur van Babino bijgeschreven, totdat uw kind het diploma heeft behaald.
Wanneer uw kind mag afzwemmen zal u daar bericht over krijgen van het zwembad. De kosten voor
het afzwemmen dient u zelf bij het zwembad te voldoen.
Het tarief dat u betaalt voor zwemles valt niet onder de Wet Kinderopvang en daarom ontvangt u
hierover geen kinderopvangtoeslag.
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4. Inschrijven voor zwemles
U kunt uw kind vanaf 4,5 jaar inschrijven via de website van Babino. Uw kind komt dan op een
wachtlijst te staan bij zwembad Zaangolf en zodra er een plekje beschikbaar is voor uw kind ontvangt
u een bevestiging van de plaatsingsdatum.
Mocht u verdere vragen hebben over het inschrijven of de zwemlessen zelf, dan staan onze
medewerkers u graag telefonisch te woord via 075-2020389.
4.1 Overeenkomst diplomazwemmen
Wanneer Babino vanuit het zwembad bericht krijgt dat uw kind kan starten, stellen wij in tweevoud
een Overeenkomst diplomazwemmen op. Wij verzoeken u één exemplaar binnen 7 dagen
ondertekend aan ons terug te sturen, of op de eerste zwemdag van uw kind aan de medewerker van
Babino te overhandigen.
4.2 Starten met de zwemles
Uw kind ontvangt bij het starten een zwemtas met magneetkaart op naam. Deze magneetkaart is
tevens het toegangsbewijs voor de zwemlessen. Het is belangrijk dat de magneetkaart iedere les mee
wordt gegeven.
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5. Belangrijke informatie
5.1 Magneetkaart en zwemspullen
Ouders dragen te allen tijde zorg voor de bewaring van de magneetkaart. Babino is niet
verantwoordelijk voor eventueel verlies van de magneetkaart.
Op de dag van de zwemles moet de zwemtas van uw kind, met daarin benodigde zwemkleding en
een handdoek, aanwezig zijn op de BSO-locatie waar uw kind wordt opgehaald door een Babinomedewerker. U kunt de zwemtas ook op een eerder moment afgeven bij de locatie.
Wij verzoeken u de zwemtas te voorzien van de naam van uw kind.
Na enige tijd zal uw kind ook gaan oefenen met het zwemmen met kleding aan. U ontvangt hierover
bericht vanuit het zwembad. Omdat onze medewerkers meerdere kinderen begeleiden naar het
zwembad en moeten helpen met omkleden, verzoeken wij u makkelijke kleding mee te geven die uw
kind ook zelf aan en uit kan trekken.
5.2 Vervoer naar het zwembad
Babino regelt het vervoer naar het zwembad met Babino-auto’s. De begeleiding bestaat uit onze
eigen vervoersmedewerkers.
De auto’s van Babino worden jaarlijks gekeurd en voldoen aan alle veiligheidseisen. Alle kinderen
dragen tijdens het vervoer een autogordel en voor de kinderen onder de 1.35 meter wordt gebruik
gemaakt van goedgekeurde stoelverhogers.
De medewerkers van Babino begeleiden de kinderen veilig naar en van de auto en laten de kinderen
bij voorkeur aan de stoepkant in- en uitstappen.
In de auto’s wordt niet gegeten of gedronken en de ramen blijven uit veiligheidsoverwegingen
gesloten.
5.3 Ophalen bij het zwembad
Zwemt uw kind voor diploma A en C, dan verzoeken wij u om 18.00 uur in het zwembad te zijn om
uw kind te helpen met aankleden.
Zwemt uw kind voor diploma B, dan vragen wij u om 17.15 uur in het zwembad te zijn om uw kind te
helpen met aankleden.
Bij overmacht kunt u bellen met 06-11387333. De medewerker van Babino blijft dan bij uw kind tot
het moment dat u arriveert.
Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden, bijvoorbeeld opa/oma, dan willen wij u
vriendelijk verzoeken dit door te geven via een whatsapp- of sms-bericht naar bovenstaand nummer.
Sla dit nummer dus voor de zekerheid op in uw eigen telefoon.
Wij geven uw kind niet aan iemand anders mee, zonder dat wij hierover eerst bericht van u hebben
ontvangen.
5.4 Zwemles tijdens schoolvakanties
Tijdens de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door. Mocht uw kind tijdens de vakantie niet bij
Babino komen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar het zwembad.
LET OP: Tijdens de zomervakantie zullen er gedurende 6 weken geen zwemlessen gegeven worden.
5.5 Missen van een zwemles
Indien uw kind niet op de zwemles komt i.v.m. ziekte of een andere reden, dan wordt de les als
verloren beschouwd en kan deze niet worden ingehaald. Mocht uw kind langer dan 2 weken ziek zijn
wordt de magneetkaart tijdelijk stopgezet.
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5.6 Kijkdagen
Meerdere keren per jaar is er gelegenheid om (een deel van) de zwemles bij te wonen. Tijdens deze
kijkdagen krijgt u een beeld van de zwemles en de vorderingen van uw kind. Na afloop heeft de
zweminstructeur enige gelegenheid om één en ander persoonlijk aan u toe te lichten.
Wanneer de kijkdagen zijn kunt u terugvinden op het informatiebord van het zwembad. Onze
medewerkers zullen u daar ook op wijzen.
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