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Hoe ziet een eerste zwemles eruit?

WAAR MOET IK HEEN?

U kunt direct naar de
kleedkamer en uw zoon/dochter
omkleden. De instructeur komt
jullie daar ophalen. Gelieve uw
schoenen/ buiten slippers uit of
blauwe schoentjes aantrekken

voordat u de kleedkamer
betreedt. Het geslacht van de

ouder bepaald welke
kleedkamer jullie gebruiken.

WAT MOETEN WIJ
MEE?

Uw zoon/dochter heeft
alleen zwemkleding nodig.

Wij werken met onze
eigen materialen. En in het

1e niveau leren de
kinderen zoveel mogelijk

zonder materialen
vertrouwd te raken aan

het water.

DE BEGINFASE VAN
HET ZWEMTRAJECT!

Uw zoon/dochter start met
de watervrij fase. Oefeningen
zoals spullen opduiken, leren
drijven, in het diepe springen

en naar de kant zwemmen.
Als zij zich comfortabel

voelen met het water, kan de
techniek aangeleerd worden
en gaan ze naar niveau 2. Zij
blijven in hetzelfde groepje,

behalve als anders wordt
aangegeven.

HOE WEET IK HOE MIJN
KIND VORDERT? 

Vlak voordat de zwemlessen
starten ontvangt u een e-mail

met inlogcodes voor
zwemscore. Hier kunt u alle

vorderingen van uw kind
bijhouden, maar ook belangrijke

lesinformatie via het kopje
“mededelingen” lezen of bijv.

een les afmelden (alleen
privélessen 1 op 1/2 lessen per

e-mail).

De eerste zwemles, spannend! Voor zowel de kinderen als voor de mama’s en papa’s Daarom mag u bij de eerste les

altijd het 1e kwartier mee zwemzaal op. Lees de onderstaande informatie goed door:



Zwemscore

INLOGGEN VIA:
AQUAYARA.ZWEMSCORE.NL
U ONTVANGT EEN LINK OM IN TE LOGGEN VLAK
VOOR DE START VAN DE ZWEMLESSEN.

1.Vorderingen
Via zwemscore kan iedereen die zwemlessen volgt voor het A, B, C
of zwemvaardigheiddiploma haar/zijn vorderingen volgen. Elke 16e
van de maand vullen de instructeurs de vorderingen via dit online
systeem in. Af en toe wordt er ook een opmerking geplaatst. Heeft u
aan de hand van de scores toch een vraag aan de instructeur? Dat
kan via de website: Klik hier.

2. Afmelden via zwemscore
Alle lessen voor het A, B, C of zwemvaardigheiddiploma worden
afgemeld via zwemscore. Dit kan via het kopje "Lessen" en daarna
kiest u voor "Les afmelden". Uitzondering: privélessen: 1 op 1 & 1 op
2 lessen melden wel af via de e-mail: info@aquayara.nl

3. Gegevens wijzigen
Via "Mijn gegevens" en daarna "Gegevens wijzigen" kunt u gegevens
aanvullen of wijzigen. Bijv. een telefoonnummer toevoegen of een
achternaam wijzigen. Bij een eerste aanmelding controleer altijd of
de gegevens van uw kind volledig zijn aangevuld en juist zijn!

Tip: via "Mededelingen" vindt u ook e-mails terug die wij
naar u hebben verstuurd. Bijv. belangrijke data, kleding

zwemmen en meer.  
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https://aquayara.info/contact-instructor/


Belangrijke weetjes!

GEEN SIERADEN
Wij verzoeken u erop te letten dat uw
kind geen oorbellen of haarknipjes in
heeft als uw kind naar de zwemles gaat.

NIET
FOTOGRAFEREN
Wij verzoeken u vriendelijk om geen
foto’s of video’s te maken van de
zwemlessen. I.v.m. privacy van de andere
kinderen en de medewerkers

GEEN SHAMPOO
Gelieve in de douches geen
shampoo/zeep gebruiken. Hierdoor wordt
de vloer erg glad en we willen voorkomen
dat iemand zich blesseert!

TE LAAT
Kinderen die 10 minuten te laat de les betreden worden als
afwezig genoteerd. Indien uw kind 15 minuten te laat de les
inkomt dan mag uw kind niet meer deelnemen aan de zwemles.

KLEEDKAMERBELEID
Het geslacht van de ouder is leidend voor de keuze
van de kleedkamer. Indien er een vader (of andere
mannelijke begeleider) helpt met omkleden, dan
gaan de vader en zoon/dochter naar de
mannenkleedkamer.
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ROKERSBELEID
Het is niet toegestaan om op het
(parkeer)terrein van Aquayara te roken!



HOE KAN IK  DE INSTRUCTEUR SPREKEN?

Soms is er weinig tijd om tussen de lessen door de instructeur iets
te vragen of te vertellen. Daarom hebben wij een speciaal
contactformulier op onze website gemaakt (klik hier). U kunt deze
ten alle tijden invullen, wij zorgen ervoor dat het bij de instructeur
komt en uw vraag wordt binnen 48 uur beantwoord.

MOET IK BIJZONDERHEDEN OVER MIJN KIND
VERMELDEN?

Het is absoluut van groot belang dat wij alle informatie over uw
zoon/dochter hebben. Denk hierbij aan bezoekjes aan de fysio
i.v.m. motoriek of andere bijzonderheden (denk aan ADHD,
autisme e.d.). Zelfs als u het gevoel heeft dat uw kind wat sneller
afgeleid is of minder goed tegen prikkels kan. De instructeur kan
hier tijdens de les rekening mee houden en ook de les hierop
aanpassen voor uw zoon/dochter.

Vraag aan de
instructeur?

Via het online zwemscore systeem proberen wij u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw
zoon/dochter. Wij kunnen ons voorstellen dat u soms graag

wat meer wilt weten over de vorderingen 
of dat u eventueel vragen heeft voor de instructeur.
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Hoe ziet een vakantiecursus eruit?
Uw kind gaat 5 dagen elke dag 60 min. zwemmen met
kinderen van zijn/haar niveau. De lessen worden in
Almere Tussen de Vaarten en in Lelystad gegeven. De
kinderen van Muziekwijk kunnen de lessen in Almere
Tussen de Vaarten volgen. Kosten: € 85,00.

Wilt u dat uw kind sneller het diploma behaald?
Kies voor een vakantiecursus (elke schoolvakantie)!

Het resultaat van een versnelde cursus: 
5 lessen achter elkaar bevordert het leerproces voor uw
kind, dit geldt voor elk niveau. Een vakantiecursus staat
gelijk aan 2/3 maanden zwemles. Indien uw kind bijna tegen
het afzwemmen aanzit in niveau 5/B/C, dan kunnen de
lessen net even het laatste duwtje in de rug zijn. Hij/zij kan
de laatste les geselecteerd worden voor het
proefzwemmen.

Proef- en afzwemmen na vakantiecursus
Voor kinderen in niveau 5/B/C is er een kans dat zij klaar
zijn voor het afzwemmen aan het einde van de week. Bij
de laatste les krijgen zij dan een selectiebrief mee met
een uitnodiging om zaterdag te gaan proefzwemmen. Op
zondag is het afzwemmen.

Privélessen vakantiecursus
Heeft uw zoon/dochter moeite met 1 specifiek onderdeel bijv.
springen in het diepe, leren zwemmen op de rug of buik,
borstcrawl etc, dan zouden de privélessen ook een optie zijn
voor uw zoon/dochter in de vakantie. Kosten: 
€ 35,00 per les (30 minuten). U bepaalt zelf het aantal lessen.

Inschrijven vakantiecursus: u ontvangt een e-mail vlak voor elke schoolvakantie met de mogelijkheid tot inschrijving



Diplomagarantie

WAT IS DIPLOMAGARANTIE?

Voor kinderen die bij ons zwemmen garanderen wij dat de kinderen binnen 18 maanden
zwemonderwijs (of te wel) 66 zwemlessen) hun diploma halen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan vervalt na de 66e les de contributie en mag het kind tot aan het behalen van het A-
diploma kosteloos blijven doorzwemmen. Het enige wat dan nog verschuldigd is, zijn de
 afzwemkosten a € 35,00.

VOORWAARDEN

-  De regeling geldt voor kinderen vanaf 5 jaar;
-  Een kind moet in een reguliere groep kunnen zwemmen;
-  Geldend voor 1 keer per week les, de periode wordt niet gehalveerdals kinderen 2 keer per
week zwemmen;
-  Een kind moet minimaal 90% aanwezig zijn geweest.

Ouders die voor deze regeling in aanmerking komen krijgen op het moment dat de
contributie wordt stopgezet een melding. Indien uw zoon/dochter niet aan de bovenstaande
voorwaarden voldoet (in praktijk betekent dit vaak te vaak afwezig), dan blijft de contributie
gewoon doorlopen.



Snelcursus A, B of C
INCL.  DIPLOMAGARANTIE EN ALL-IN PRIJS

SNELCURSUS A

Binnen 5 maanden het A diploma! Er
wordt 2 x per week 60 minuten
lesgegeven. In de schoolvakanties wordt
er gekeken of uw kind extra les nodig
heeft.  Een testles is vereist; uw kind dient
namelijk watervrij te zijn. Indien uw kind
95% aanwezig is en na 5 maanden niet
slaagt, gaat hij/zij op onze kosten verder.
De kosten zijn all-in: € 750,00 inclusief
testles,  afzwemkosten, diplomagarantie,
inhaallessen en eventuele extra lessen.

SNELCURSUS B

Binnen 6 lessen het B diploma! Uw
kind volgt 1 x per week 1,5 uur les (15
min. pauze tussendoor). Indien uw kind
100% van de lessen heeft gevolgd en
toch geen diploma haalt, gaat hij/zij op
onze kosten verder in een regulier
groepje. De kosten zijn € 169,00 (niet-
leden: € 194,00 incl.) diplomagarantie,
extra lessen indien nodig en
afzwemkosten. 

SNELCURSUS C

Binnen 8 lessen het C diploma! Uw
kind volgt 1 x per week 1,5 uur les (15
min. pauze tussendoor). Indien uw
kind 100% van de lessen heeft
gevolgd en toch geen diploma haalt,
gaat hij/zij op onze kosten verder in
een regulier groepje. De kosten zijn   
 € 199,00 incl.  (niet-leden: € 224,00)
diplomagarantie, extra lessen indien
nodig en afzwemkosten.

Klik hier voor de volledige informatie over onze snelcursussen 

https://aquayara.info/snelcursussen/
https://aquayara.info/snelcursussen/


Zwemles via subsidie 
JEUGD SPORT FONDS

Zwemschool Aquayara werkt samen met Jeugdfonds Sport &
Cultuur in Almere en Lelystad. Het fonds geeft sportkansen
aan kinderen en jongeren (5 – 18 jaar) uit gezinnen waar
onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging
of om zwemles te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds
de het inschrijfgeld en de contributie bij Aquayara. Het is ook
mogelijk om nog een sport naast de zwemles te kiezen.

WERKWIJZE

U wilt uw kind op zwemles (of hij/zij zit al op
zwemles)
Intermediair (bijv. leerkracht, buurtsportcoach,
sociaal wijkteam ofschuldhulpverlener) dient online
een aanvraag in.
JSF Almere of Lelystad beoordeelt de aanvraag en
stuurt akkoord naar zowel ouder als de zwemschool.
Na akkoord kunt u uw kind inschrijven via onze
website(www.aquayara.nl). Indien uw kind al bij ons
zwemt stopt de contributie vanaf het moment dat JSF
akkoord heeft toegestuurd naar de zwemschool.
Het enige wat u betaalt zijn de afzwemkosten a €
35,00 op het moment dat uw kind gaat afzwemmen.
Let op: uw kind mag maar 5 lessen afwezig zijn!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Indien uw dochter/zoon niet kan deelnemen aan de reguliere groepen en hij/zij in een 1 op 4 groep

komt te zwemmen wordt er een bijdrage van € 120,00 per jaar (€ 10,00 per maand) gevraagd. Indien
alleen 1 op 1 lessen mogelijk zijn dan is dit voor 12 lessen. Hierna kunt u opnieuw een aanvraag

indienen.
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IS EEN KLEIN GROEPJE EEN GOEDE OPTIE VOOR MIJN
KIND?

Indien uw kind moeite heeft met de motoriek (of techniek), snel afgeleid is,
erg angstig is of om een andere reden meer persoonlijke aandacht nodig
heeft dan is een klein groepje een goede optie voor uw kind.

WAAROM ZWEMMEN IN EEN KLEIN GROEPJE?

In een klein groepje heeft de instructeur meer persoonlijke aandacht voor
uw kind en kan hem/haar hierdoor beter begeleiden.

VORDERT MIJN ZOON/DOCHTER SNELLER IN EEN KLEIN
GROEPJE? 

Indien uw kind goed presteert in een reguliere groep dan gaan de
vorderingen niet perse sneller. Indien uw kind moeite heeft met het
meekomen in een regulier groep, vordert hij/zij wel sneller in een kleiner
groepje.

Bij Aquayara is het ook mogelijk om in een klein groepje te
zwemmen. Deze groepjes kunnen bestaan uit max. 4 kinderen of

max. 2 kinderen. De duur van deze lessen zijn 30 minuten. Voor een
1 op 4 groepje zijn de kosten € 52,50 per maand en voor een 1 op 2
groepje zijn de kosten € 22,00 per les. De kosten voor 1 op 1 les zijn
€ 35,00 per les. Er zijn extra maandelijkse kosten van € 2,50 indien u

kiest voor zelfstandig betalen.

Zwemmen in een
klein groepje

Zwemschool Aquayara



MIJN KIND VORDERT GOED IN EEN REGULIER GROEPJE,
MAAR TOCH WIL IK DAT HET SNELLER GAAT

Indien u graag wilt dat uw kind sneller vordert, dan is het effectiever om
bijv. 2 keer per week te zwemmen en/of regelmatig mee te doen met de
vakantiecursussen (zie pagina 6). Dit is ook mogelijk in 1 op 4 groepjes.

PRIVÉLES

Het is ook mogelijk om 1 op 1 lessen te volgen. Dit kan gaan om een paar
privélessen als uw zoon/dochter bijv. moeite heeft met een bepaald
onderdeel van het diploma.

Het is ook mogelijk om het gehele opleidingstraject 1 op 1 lessen te volgen.
De kosten zijn € 35,00 per les.Mogelijkheden qua dagen en tijden zijn op
aanvraag. Extra maandelijkse kosten van € 2,50 indien u kiest voor
zelfstandig betalen.

Zwemmen in een
klein groepje deel 2:

Zwemschool Aquayara



Baby/peuter
survival

zwemmen
OP EEN GEZELLIGE EN SPEELSE MANIER

SAMEN MET PAPA OF MAMA KENNISMAKEN
MET HET WATER VANAF 4 MAANDEN TOT 4

JAAR. OP DE WOENSDAG- EN
VRIJDAGOCHTEND. KOSTEN € 25,00 PER

MAAND.

Zwemschool Aquayara



WAT IS ER ANDERS DAN NORMALE
DIPLOMA’S?

De kinderen moeten aan dezelfde eisen voldoen. Tijdens de
zwemles wordt er op een speelse manier extra oefeningen (de

survival eisen) aangeboden tijdens bekende oefeningen.
Bijvoorbeeld: een baan zwemmen op de buik en onder de
boot doorduiken. Deze oefening is een uitbreiding van de

water oriëntatie en meer gespitst op de realiteit (vallen uit een
boot).

Het A-B-C-survivaldiploma betekent niet dat uw kind langer
doet over zijn/haar diploma. Bent u benieuwd naar de extra

oefeningen? Bekijk hier de eisen op de website van de ENVOZ.

HET ZWEMDIPLOMA 2.0

 Internationaal erkende survival zwemdiploma’s van de ENVOZ.
Deze zwemdiploma’s passen bij de behoeften van de kinderen en
de kijk op zwemmen van zwemschool Aquayara. Wij vinden dat de
kinderen naast alle normale eisen door de aanvullende eisen van
het zwemdiploma van de ENVOZ betere en veiligere zwemmers

worden. Hierdoor bieden we meer kwaliteit, door de aanvullende
eisen, binnen dezelfde termijn.

HET A-B-C SURVIVAL DIPLOMA

Voorbeelden van oefeningen tijdens de les: zwemopdrachten met
een bootje, springen door een band of andere survivaloefeningen. 
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https://www.envoz.nl/diplomas/a-b-c-zwemsurvival.html


ZWEMLES VOLWASSENEN

Op maandagavond, dinsdagochtend
(alleen vrouwen), dinsdagavond en

donderdagavond is er een mogelijkheid
om zwemlessen te volgen voor volwassen

of jongeren. 
Het is ook mogelijk om privélessen af te

nemen (dagen/tijden in overleg). 

BANEN ZWEMMEN

Van maandag tot en met vrijdag is er elke
avond een mogelijkheid voor banen
zwemmen. Op de maandagmiddag,
dinsdagochtend (alleen vrouwen),

donderdagmiddag en vrijdagochtend ook.
De kosten hiervoor zijn € 44,00 per

kwartaal voor 60 minuten 1 keer per week.
Zie voor de tijden onze website.

Activiteiten voor volwassenen

ALLEEN DAMES ZWEMMEN

Er is zowel zwemles als banen
zwemmen voor alleen vrouwen op

de dinsdagochtend. Het is niet
toegestaan voor mannen om het

pand te betreden.

Klik op de afbeeldingen voor uitgebreide informatie

https://aquayara.eu/volwassenen/
https://aquayara.info/banen-zwemmen/
https://aquayara.info/zwemlesalleenvrouwen/


ZWEMVAARDIGHEID 1, 3 EN 3

Het eerstvolgende diploma na C. Om je
zwemtechniek nog

beter/sneller/krachtiger te maken! Hier
komt bijv. de wedstrijdslag aanbod,

keerpunten, wedstrijdborstcrawl en de
vlinderslag. De zwemvaardigheidslessen

worden in Almere Tussen de Vaarten
gegeven.

AQUAFUN

Als kinderen na hun C diploma of
zwemvaardigheidsdiploma’s nog niet

uitgezwommen zijn dan kunnen zij
deelnemen aan Aquafun! Elke 6 weken is
hier een nieuwe activiteit zoals waterpolo,
estafetten, wedstrijdzwemmen, survival,

snorkelen en meer! (tot 12 jaar)

AQUASPORT

Een gevorderde versie van Aquafun
waarbij het ook mogelijk is om diverse

diploma’s of brevetten te behalen,
zoals het snorkeldiploma (1, 2 of 3) of
seascooter diploma (1,2 of 3). Bij de

lessen staat plezier voorop, waarbij er
ook wordt gewerkt aan conditie. (na zv 3

of vanaf 12 jaar (dan minimaal C
diploma) 

Leuke activiteiten na het C-diploma
Klik op de afbeeldingen voor uitgebreide informatie

https://aquayara.info/zwemvaardigheid/
https://aquayara.info/aquafun-aquasport/
https://aquayara.info/aquafun-aquasport/


Bellasol
EXCLUSIEVE PARASOLS EN ZONNEDOEKEN

VOOR KINDERWAGENS

www.bellasol.nl

The musthave for every mommy 

https://bellasol.nl/nl/parasols/8-stippen-parasol.html
https://bellasol.nl/nl/parasols/14-marblegold-parasol.html
https://bellasol.nl/nl/
https://bellasol.nl/nl/parasols/7-luipaard-parasol.html


SEASCOOTER WORKSHOP

Spelenderwijs wordt het zwemmen met een
seascooter aangeleerd. Dit kan natuurlijk
ook met een snorkelmasker zodat je extra

lang van de vissen kunt genieten. De
workshop bestaat uit 2 lessen van 45

minuten en kost € 45,00. De workshop wordt
vaak in de schoolvakanties gegevens. Een A

diploma is vereist. 

ZEEMEERMINWORKSHOP

Tijdens deze leuke cursus leren de kinderen
als een echte zeemeermin/neptunus te

zwemmen. De cursus is 2 x 45 minuten (in
vakanties 2 x  30 min.) en na afloop krijgen ze
een certificaat! Minimale leeftijd is 6 jaar en

in het bezit van een B diploma. Kosten: €
38,50 incl. lenen van het materiaal (monovin

e.d.).

SNORKELWORKSHOP

Tijdens de mei- en zomervakantie is er
ook een mogelijkheid voor snorkelcursus.
De snorkelcursus is verdeeld over 3 dagen
(45 min. per keer). De kosten hiervoor zijn
€ 45,00. Houdt onze Facebook en website

in de gaten voor actuele informatie
hierover.

Workshops in de vakantie
Klik op de afbeeldingen voor uitgebreide informatie

https://aquayara.info/seascooter-workshop/
https://aquayara.info/zeemeermin-workshop/
https://aquayara.info/snorkelcursus/


Voorjaarsvakantie | 22  t/m 28 februari               | gesloten | wel vakantiecursus. 
Paasweekend | 2 april t/m 5 april                 | gesloten ... ...................   ..

                              Meivakantie | 3 mei t/m 9 mei           ....      | gesloten | wel vakantiecursus.......................
Pinksterweekend | 23 mei en 24 mei                  | gesloten ....................................

                            Zomervakantie | 12 juli t/m 25 juli                  | zomerrooster 12 t/m 25 juli/vakantiecursus
Zomervakantie | 26 juli t/m 15 augustus         | gesloten ................................. 

                             Zomervakantie | 16 t/m 22 augustus               | zomerrooster 16 t/m 22 aug/vakantiecursus               
..  Herfstvakantie | 18 oktober t/m 24 oktober   | gesloten | wel vakantiecursus 

Tijdens schoolvakanties zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Wij helpen u deze periodes graag per e-mail.
Informatie over vakantiecursussen vindt u bij "Versnel het leerproces" op pagina 6. 

VAKANTIESLUITINGEN 2021
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Huur zwembad
Het is mogelijk om het zwembad in Almere Muziekwijk te

huren voor bijv. een feestje of doop. Een feestje kan
bestaan uit vrij zwemmen, zeemeerminfeestje of een

seascooter feestje! Klik hier voor meer informatie. 

https://aquayara.info/feestjes/
https://aquayara.info/feestjes/




Heeft u vragen?
WIJ HELPEN U GRAAG! 

036-5409237

Wij zijn telefonisch bereikbaar op de ma-, di- en do
tussen 15:30 en 18:00 uur, wo- en vr tussen 09:30 en
18:00 uur en op zaterdag tussen 09:00 en 12:00
uur. Let op: niet tijdens schoolvakanties! 

INFO@AQUAYARA.NL

Wij proberen altijd onze e-mails binnen 48 uur te
beantwoorden.  

WHATSAPP

Onze appjes beantwoorden wij ook binnen 48 uur
via: 06- 82904347

Volg ons ook via

https://www.facebook.com/zwemschoolaquayara
https://www.instagram.com/zwemschoolaquayara/

