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Inleiding 
 

Een uit de hand gelopen hobby! 
Komende uit de zwemsport en ook nog eens tegen elkaar aangelopen en beiden met een 

chloorverslaving ontstond het idee om samen een zwemschooltje te starten! Gewoon leuk op 

de zaterdagavond in Almere Buiten. Al gauw kwamen we water te kort, dus dat werd uitbreiden… 

(januari 2001) 

 
Mei 2003: Opening eigen instructiebad Almere stad muziekwijk. Dit bad werd toentertijd 

naast de zwemlessen in Almere de Vrijbuiter gebruikt om te oefenen voor het betreffende 

diploma. Maar afzwemmen op de zaterdagavond laat is niet optimaal, dus dat werd uitbreiden… 

 
November 2006: Een nieuwe vestiging in Almere Tussen de Vaarten, groot genoeg om 

in te kunnen afzwemmen! De zwemlessen in de Vrijbuiter zijn inmiddels afgebouwd en toentertijd 

reeds overgezet naar deze vestiging. 

 
Oktober 2010: Opening derde vestiging in Lelystad. In 2013 is het schoolzwemmen in 

Lelystad afgeschaft, hierdoor is deze vestiging enorm aan het groeien. De kinderen uit Lelystad 

komen afzwemmen in het zwembad in Almere Tussen de Vaarten. 

 
Heden: Drie zwembaden waaraan wij de dagelijkse leiding geven (gelukkig met behulp 

van de dagmanagers), kinderen ingedeeld moeten worden, email behandeld moet worden. 

De financiële administratie bijhouden, personeel inroosteren, jaarplanningen maken: 

het hoort er allemaal bij. 
 

 
Dit hadden we in januari 2001 nooit kunnen voorzien! 

Een uit de hand gelopen hobby …. (maar we zouden het niet willen missen!) 

Met vriendelijke groet, 

Bertine en Joery
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Algemene voorwaarden 
 

1. Organiserende instantie: 
Zwemschool Aquayara B.V. (hierna te noemen Aquayara) is gevestigd in Almere, Operetteweg 

102, 1323 VE ALMERE. Staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Almere / Lelystad onder de holding van Aquayara B.V. met kvk nummer 39094648. 

BTW indentificatienr: 817862110. 
 

2. Opleidingseisen zwemdiploma’s: 
Aquayara leidt op voor diverse zwemdiploma’s overeenkomstig de Bepalingen/Richtlijnen en 

Examenprogramma’s, Zwemdiploma’s van de ENVOZ voor international survival zwemdiploma’s 

(ENVOZ). De zwemschool is een erkend opleidings- en exameninstituut welke onder toezicht staat 

van de ENVOZ. 
 

3. Inschrijven van klant: 
3.1 Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat het inschrijfformulier volledig is 

ingevuld en het inschrijfgeld is voldaan. 

3.2 Aquayara behoudt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de inroostering 

van de zwemlessen qua lesdag en tijdstip. 
 
 

4. Betalingen: 
4.1 Inning van het lesgeld geschiedt per automatische incasso op de eerste van de betreffende 

maand. Indien het niet mogelijk is om te incasseren, dan ontvangt u een herinnering binnen 

twee weken. In dit geval zullen er bijkomende kosten van € 2,50 in rekening worden gebracht. 

Indien de betaling daaropvolgend niet binnen een termijn van twee weken is voldaan, zijn wij 

genoodzaakt uw kind niet meer toe te laten tot de zwemles. 

4.2 Contributie anders dan via automatische incasso: indien u ervoor kiest om de contributie 

maandelijks zelfstandig over te maken dan dient het juiste bedrag altijd op de eerste van de 

nieuwe maand te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van de zwemschool. U 

krijgt hiervoor geen factuur toegestuurd. Te laat betalen brengt ook extra bijkomende kosten 

met zich mee van € 2,50. Indien de betaling daaropvolgend niet binnen een termijn van twee 

weken is voldaan, zijn wij genoodzaakt uw kind niet meer toe te laten tot de zwemles. 

4.3 Het lesgeld is gebaseerd op 44 lessen of (bij tweemaal les per week) 88 lessen per jaar. 

Elke maand (of kwartaal) betaalt u dus een gemiddeld, vast bedrag. De ene keer heeft een 

maand vijf weken en de andere keer 3 weken. Het bedrag blijft echter gelijk! In de 

zomerperiode is de zwemschool twee van de zes weken in de zomervakantie gesloten. U 

betaalt ook in deze maanden gewoon lesgeld, dit komt door gemiddelde jaarbedrag wat wij 

hanteren. 

4.4 Verrekening bij afwezigheid door ziekte, langer dan drie lessen, zal plaatsvinden op basis van 

een bewijs van een dokter of zorgverlener, mits op tijd doorgegeven. Achteraf verrekening is 

niet mogelijk. 
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4.5  Annuleren van zwemlessen voor kinderen in een groepje van max. 2 of privéles dient 48 uur 

van tevoren bij de zwemschool te zijn aangegeven zodat verrekening kan plaatsvinden. 

Annuleringen binnen 48 uur of achteraf komen niet voor restitutie in aanmerking. 

Het annuleren dient altijd schriftelijk (via email) aangegeven te worden. 
 

4.6 Mochten de lessen niet door kunnen gaan wegens een technisch mankement of iets van

       dergelijke aard, zullen wij proberen u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Uiteraard zal in 

       beide gevallen deze les dan verrekend worden met de volgende betalingstermijn. 

 

5. Parkeerbeleid: 
5.1 Parkeren dient op het terrein van Aquayara te geschieden of bij de Moskee (Almere Tussen de 

Vaarten). In Lelystad is het parkeerterrein geen eigendom van Aquayara en dient u te parkeren 

in de aangegeven zones. In Almere Stad dient u in de parkeervakken te parkeren of tegen de 

grasstrook aan. 

5.2 Indien u op de fiets komt, plaats deze dan in de daarvoor bestemde fietsenrekken en niet op 

een andere plaats. 

6. Opzegtermijn 
De opzegging dient schriftelijk te geschieden waarbij als opzegtermijn 1 maand 

gehanteerd wordt. 
 

7. Gedragsregels: 
7.1 De leerling dient een paar minuten voor aanvang van de les omgekleed aanwezig te 

zijn, zodat de zwemles op tijd kan beginnen. De leerling wordt uit de kleedkamers 

gehaald door de instructeur of instructrice en daar ook weer terug gebracht. De 

ouders/begeleiders zijn voor en na de zwemles verantwoordelijk voor de veiligheid 

van hun kinderen in de kleedkamer en in de rest van het gebouw. Bij het later dan 10 

minuten verschijnen in de zwemles zal de les als afwezig genoteerd worden. Bij het 

later dan 20 minuten verschijnen in de zwemles zal de leerling geweigerd worden. 

7.2 In het gehele gebouw van Aquayara is het verboden te roken en/of alcohol te nuttigen. 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw sigaret bij binnenkomst te doven en in de daarvoor 

bestemde bak te deponeren en niet op de grond. 

7.3 Vanaf het moment dat u de kleedkamers wilt betreden, zijn schoenen i.v.m. de 

hygiëne ver- boden. U wordt verzocht deze te plaatsen in de rekken naast de deur 

van de kleedkamer. 

Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders! Kinderwagens, buggy’s 

e.d. gelieve buiten de kleedkamers laten staan. 

7.4 Vaders dienen met hun kinderen naar de heren kleedkamer te gaan, 

moeders naar de dames kleedkamer. 

7.5 Kinderen die niet hoeven te zwemmen maar wel aanwezig zijn in het gebouw 

dienen door ouders/begeleiders in de gaten gehouden te worden. Geluidsoverlast 

dient beperkt te blijven. 

7.6 Het dragen van sieraden (dus ook oorbellen) is tijdens de zwemles verboden! 
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7.7 Het gebruik van shampoo is vanwege gevaar voor gladheid verboden! 
 

7.8 Bezoekers van Aquayara dienen zich te houden aan deze gedragsregels (7.1 t/m 7.7) en dienen 
alle door het personeel van Aquayara gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Het bij herhaling 
niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder deze punten kan leiden tot onmiddellijke 
beëindiging van de zwemactiviteit zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds 
betaalde lesgeld. Aquayara houdt zich het recht voor om bij het overtreden van de gedragsre- gels 
de betreding van het gebouw en terrein van Aquayara te ontzeggen. Verbaal en lichamelijk geweld, 
discriminerend gedrag en het bedreigen van medewerkers of van andere bezoekers wordt niet 
getolereerd. In deze gevallen wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. 

 

7 Aansprakelijkheid Aquayara 
De directie van zwemschool Aquayara is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of 

beschadigen van uw persoonlijke eigendommen binnen/buiten het zwembadgebied. 
 

Privacybescherming: 
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy 

van klant- en van Aquayara behandeld. Tenzij Aquayara krachtens de wet hiertoe 

verplicht wordt. 
 

Slotbepaling: 
Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger 

bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 
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Zwemscore 
Bij de zwemschool hanteren wij een maandelijks leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat wij een 

keer per maand de vorderingen van uw kind op internet zetten. Deze zwemscores worden voor 

elke 15e van de maand bijgewerkt, vanaf de 16e kunt u de nieuwe scores bekijken. 
 

Maximale score 
Per niveau is er voor een aantal vaardigheden een lachend gezichtje te behalen. Een lachend 

gezichtje betekent dat uw zoon/dochter dit onderdeel onder de knie heeft. Als uw kind alleen maar 

lachende gezichtjes heeft zal er ook in beeld staan dat de maximale score in (bijvoorbeeld) niveau 2 

is behaald. Alle vaardigheden voor niveau 2 worden dan correct uitgevoerd. Uw zoon/dochter wordt 

bevorderd naar een hoger niveau. Dit betekent echter niet dat hij/zij naar een andere groep 

gaat! Uw kind zal wel zo snel mogelijk in zwemscore overgezet worden naar niveau 3, deze score 

zal de volgende maand invulling krijgen. Als het verschil in niveau binnen een groep te groot is, 

zal de instructeur dit aangeven en dan zal er een ander plekje voor uw kind gezocht worden. Er is 

een uitzondering: kinderen die in het zwembad in Muziekwijk in niveau 4 zwemmen en allemaal 

lachende gezichtjes in niveau 4 behalen, zullen naar Almere Tussen de Vaarten verplaatst worden 

om te kunnen oefenen in het afzwembad in een afzwemgroep: alleen kinderen van niveau 5. 
 

Toegang 
U kunt inloggen in dit systeem via de website: www.zwemscore.nl/aquayara. U krijgt 

automatisch een email toegestuurd zodra uw kind in het zwemscore systeem is ingevoerd. In 

deze email vindt u een link waarin u zelf een wachtwoord voor de toegang van zwemscore 

aanmaakt. LET OP: deze link vervalt na 7 dagen of als u op de link klikt en geen nieuw 

wachtwoord invult. U kunt via info@aquayara.nl een nieuwe link aanvragen.  

Toegangsnaam: Deze krijgt u ook automatisch toegestuurd via de 

email bij de link op het moment dat uw kind in het zwemscore system is 

ingevoerd.  

Wachtwoord vergeten? Via het inlogscherm kunt u klikken op: 

inloggegevens opvragen. Hier kunt u uw e-mailadres (die bij de 

zwemschool bekend is) invullen en u krijgt een nieuwe link om uw 

wachtwoord opnieuw in te voeren.  

Zijn de zwemscores niet op tijd bijgewerkt (vanaf de 16e   van de 

maand), stuur dan gerust even een mail naar: info@aquayara.nl. 
 

Diploma eisen 
Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het survival Zwem-ABC. 

Wie alle 3 diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predicaat Zwemveilig. Het survival Zwem-ABC 

staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een 

prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden die een moderne recreant tegenwoordig 

nodig heeft bij het recreëren in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het 

buitenwater. Het survival Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het 

behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal 

maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden. Een kind dat 

zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.

http://www.zwemscore.nl/aquayara
mailto:info@aquayara.nl
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Eisen Zwemdiploma A 
Gekleed: 

- Met voetsprong te water 

- 15 sec watertrappen 

- 25 m schoolslag 

- Onder een lijn door duiken 
en ½ draai om lengte-as 

 
Badkleding: 

- Met sprong te water 

- 3 m onder water zwemmen 

- Door gat in zeil 

- 50 m schoolslag 

- 50 m enkelvoudige rugslag 

 

- 25 m enkelvoudige rugslag 

- Uit het water klimmen.  
 
 
 
 

- Drijven op borst 

- Drijven op rug 

- 6 m borstcrawl 

- 6 m beginnersrugcrawl 

- 60 sec watertrappen waarbij 1x helemaal onder water zakken. 

   Survival onderdelen: 

1. Potloodsprong door band, schoolslag naar de mat en sprong er vanaf.  

2. Met hurksprong te water, schoolslag naar boot, blokje uithalen, naar de overkant vervoeren op rug.  

3. Sprong vanaf de kant over de mat, 4 m schoolslag naar pylon op de bodem en tik deze aan.  

 

Eisen Zwemdiploma B 
Gekleed: 

- Met voetsprong te water 

- ½ draai om lengte-as 

- 15 sec. watertrappen 

- 50 m schoolslag 

 
Badkleding: 

- Met een kopsprong te water 

- 6 m onder water zwemmen 

- Door gat in zeil 

- 10 m borstcrawl 

- 10 m rugcrawl 

 

- Onder vlot door zwemmen 

- 50 m enkelvoudige rugslag 

- Uit het water klimmen. 
 
 
 

- Hurk/schede sprong vervolgen door 75 m schoolslag waarbij 1 x 
door halve hoepel en 1 x over mat. 

- Koprol van de kant en 50 m rugslag.  

- Zeemansgreep/okselgreep iemand 15 meter vervoeren naar de 
overkant. 

- 30 sec watertrappen met armen en benen en 30 sec met benen.

   Survival onderdelen: 

1. Koprol te water en 5 meter onderwater richting midden van het bad, vervolgens 20 sec. helphouding.  

2. Met hurksprong te water, zwem naar omgeslagen boot. Onder boot adem happen en vervolgens onder 
water zwemmen naar pylon die 2/3 m verder op de bodem staat.  

3. Met zak lucht scheppen sprong in water, 20 sec. blijven drijven hiermee. Daarna 5 meter 
wrikbewegingen op rug.  
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Eisen Zwemdiploma C 
Gekleed: 

- Met rol voorover te water en in het water laarzen uittrekken. 
Drijven met laarzen onder je oksel.  

- 50 m schoolslag onder vlot door zwemmen en over vlot heen 
klimmen 

- 50 m enkelvoudige rugslag 

- Uit het water klimmen. 

 

   Gekleed zonder regenjas: 

- Kopsprong te water en 8 meter onder water door gat in zeil. Aansluitend 25 m schoolslag.  

- Hurk/schrede sprong te water en 25 m schoolslag waarbij 1 x door halve hoepel op bodem en 1 x 
klimmen over de mat.  

- Met koprol te water en 25 m rugslag.  

- Met kopgreep/zeemansgreep iemand vervoeren naar de overkant.  

 

   Survival gekleed zonder regenjas: 

- Vanuit boot laten kiepen (achterwaartse rol), zwemmen naar kan en via de mat op de kant klimmen. 

- Je zakt door het ijs (wrak) en klimt eruit via wakdoek. Op buik van het ijs in het water. Klim eruit bij de 
kant.  

- Sprong door band en onder water zwemmen naar wak. Via het wak klimmen op het ijs en op je buik 
naar de kant en klim op de kant.   

 

   Badkleding: 

- Rechtstandige sprong te water en 25 m schoolslag. Halverwege een hoekduik naar de bodem waarbij 
je 1 ring opduikt. Aan het eind van de baan een koprol voorover.  

- 25 m rugslag 

- Afzetten van de kant en 15 m borstcrawl met zijwaartse ademhaling 

- Afzetten van de kant en 15 m rugcrawl 

- 30 seconden watertrappen met armen en benen 

- 30 seconden verticaal drijven met gebruik van armen.  
 
 

  

 



10 

 

 

 

Diplomagarantie 
Voor kinderen die bij ons zwemmen garandeert de zwemschool dat deze kinderen binnen 

18 maanden zwemonderwijs (of te wel 66 zwemlessen, 1 les per week) hun diploma halen. Mocht 

dit niet het geval zijn, dan vervalt na de 66e zwemles 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 proef- en afzwemkosten a € 30,00.  

Voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen: 

- De regeling geldt voor kinderen vanaf 5 jaar; 

- Een kind moet minimaal 90% aanwezig zijn geweest; 

- Een kind moet in een reguliere groep (ong. 8 kinderen) zwemmen. 

 

      Uitgesloten van diplomagarantie zijn: 

- Indien er 2 lessen per week worden gevolgd heeft dit geen gevolgen voor de diplomagarantie. 
Bijvoorbeeld: de termijn voor diplomagarantie wordt hierbij niet gehalveerd.  

- Kinderen die niet in een reguliere groep zwemmen 

- Kinderen die niet in een reguliere groep kunnen functioneren, bijvoorbeeld vanwege 
gedragsproblematiek of (geestelijke) beperking. 

- De lessen van een vakantiecursus tellen niet mee. 

Zwemschool Aquayara behoudt zich het recht voor kinderen die in een reguliere groep starten te 
verwijzen naar privélessen indien het kind niet kan functioneren in een reguliere les. De garantie 
komt daarbij dan te vervallen.  

 

Ouders die voor deze regeling in aanmerking komen krijgen op het moment dat de 

contributie wordt stopgezet een melding. Indien uw zoon/dochter dus niet aan bovenstaande 

voorwaarden voldoet (in de praktijk betekent dit vaak teveel afwezig is geweest), dan blijft de 

contributie doorlopen. Kinderen van vier jaar kunnen gewoon starten voor hun diploma. Zij 

komen voor deze regeling in aanmerking vanaf het moment dat ze vijf jaar worden. 
 

Dalurentarief voor 4 jarigen 
We hanteren een verlaagd tarief voor kinderen van vier jaar die in de daluren de 

zwemlessen volgen. De daluren en het bijbehorende tarief vindt u op de website bij het 

kopje Activiteiten en Tarieven. 

 

Vakantiecursus 
In de schoolvakanties is er een mogelijkheid om een zwemcursus te volgen voor het A, B of C 
diploma en soms ook voor het snorkeldiploma. De kinderen zwemmen tijdens de cursus vijf 
dagen lang 1 uur bij dezelfde instructeur, op hetzelfde tijdstip. De kosten hiervoor treft u aan 
op de website. 
Het is ook mogelijk om in de vakanties extra lessen te volgen in privévorm, groepjes van max. 2 of 
max. 4 kinderen. Indien u hierin geïnteresseerd bent dan kunt u contact opnemen met de zwem- 
school. Het volgen van een cursus valt buiten de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
diplomagarantie van het A diploma. Deze lessen zijn geen onderdeel van de 66 zwemlessen. 
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Zomerrooster 
In de zomervakantie maken wij gebruik van het zomerrooster. De zwemlessen in deze periode 

dienen via zwemscore te worden ingeroosterd. Deze zwemlessen zijn onderdeel van de zwem- 

opleiding en vallen dus onder diplomagarantie. Inroosteren is verplicht! Het niet inroosteren van 

deze lessen wordt genoteerd als afwezigheid. Kinderen die niet ingeroosterd zijn zal de toegang 

geweigerd worden. Dit i.v.m. de grootte van de groepjes. Kinderen die in niveau 2 zwemmen van 

het A diploma in de vestiging in Almere Tussen de Vaarten volgen hun lessen in deze periode in 

de vestiging in Almere Stad! 

Het inroosteren van de zwemlessen in de vakantieperiode verloopt via de persoonlijke pagina 

van uw zoon/dochter: www.zwemscore.nl/aquayara. Mocht u geen toegekende lessen hebben 

ontvangen in zwemscore dan dient u contact op te nemen met de zwemschool. Indien u een 

uitgebreide uitleg wilt van het inroosteren dan kunt u ons even mailen: info@aquayara.nl. 
 

Privélessen 
De kinderen die privézwemles volgen (tot max. 4 per groep) krijgen geen lessen toegekend in 

het zomerrooster. Als u in de zomerperiode wel graag zwemlessen wilt dan kunt u contact op 

nemen met de zwemschool (via mail of telefoon). U betaalt alleen de lessen die u afneemt. 

 

Zwemvaardigheid 
Sommige kinderen willen na het behalen van hun zwemdiploma C nog verder met het bepalen 

van een vervolg diploma. Hier zijn bij Aquayara mogelijkheden voor. Het diploma “Zwemvaardig- 

heid (zwaardvis)” is één van de mogelijkheden. Op bladzijde 12 vindt u een uitleg over de 

activiteit ‘Aquafun’. 

 

Vaardigheden Zwemvaardigheid diploma 
Tijdens deze lessen wordt er veel gebruik gemaakt van diverse mate- 

rialen: een bal, het zeil, pilon, flexibeam, plastic tassen etc. Dit maakt 

het zwemdiploma erg divers en daardoor ook erg leuk. Tijdens de 

lessen mag je bij de onderdelen waar geen kleding gedragen wordt 

een zwembrilletje dragen. Tijdens een conditieles of bij het aanleren 

van de keerpunten moet je heel veel je ogen onder water open doen 

en dan is een brilletje erg prettig. Het brilletje moet weer af als je 

oefeningen met de bal gaat doen. Dit om te voorkomen dat er een bal 

op je brilletje terecht komt. 

http://www.zwemscore.nl/aquayara
mailto:info@aquayara.nl
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Er komen nieuwe slagen aan bod zoals vlinderslag, samengestelde rugslag en daarnaast de keerpunten. 

Onderdeel wedstrijdzwemmen: De crawlslagen worden verbeterd en er wordt een echte 

wedstrijdademhaling aangeleerd. Onderdeel balvaardigheid: hier leer je gooien en van- gen en 

zwemmen met de bal. Onderdeel survival: nu moet je met kleding aan door het gat zwemmen, een 

mede-zwemster vervoeren of elkaar helpen uit het water te klimmen (redden). Onderwateroriëntatie: 

waarbij je een weg onder water zoekt door het zwemmen van pilon naar pilon op 2 meter diepte, het 

opduiken van een pop en je leert een koprol achterover te maken. 

 

De zwemlessen voor het diploma ” Zwemvaardigheid” vinden alleen in Almere Tussen de Vaarten of in 

Lelystad plaats. De lessen duren steeds 1 uur in plaats van de gebruikelijke 45 minuten die je gewend 

bent bij de zwemlessen voor het A, B en C diploma. De diploma’s die hiervoor uitgegeven worden heet de 

“Zwaardvis” serie. Je kunt hiervoor een bronsen (1), zilveren (2) en gouden (3) diploma behalen.  

 

Aquafun 
Aquafun is een zwemactiviteit bij Aquayara. De naam van deze zwemactiviteit verraadt het al ‘Waterpret’. 

Voor kinderen die nog niet genoeg waterpret hebben gehad is er nu Aquafun! Deze zwemactiviteit is 

geschikt voor zowel jongens als meisjes die in het bezit zijn van het ABC. 

Bij Aquafun wordt er ongeveer elke zes weken andere activiteiten aangeboden. De activiteiten die 

gedaan worden zijn: 

- Waterpolo 

- Snorkelen 

- Reddend zwemmen 

- Wedstrijdzwemmen 

- Estafette 

- Survival 

 

Bij elk van deze onderdelen wordt er gewerkt aan de conditie. Het is dus een echt sportuurtje. De les 

voor de kerstvakantie en de zomervakantie is er discozwemmen. Aquafun wordt gegeven op de 

woensdag- en vrijdagavond in Almere Tussen de Vaarten. Een proefles is in overleg altijd mogelijk! 

Indien u uw dochter of zoon wilt opgeven is dit mogelijk via info@aquayara.nl. 

Kijk voor prijzen of tijden op onze website: www.aquayara.nl. 
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Zeemeermin / Neptunus workshop 

Een groot succes bij Aquayara Almere: Tijdens deze korte cursus 

leer je als een echte zeemeermin/Neptunus te zwemmen. Materiaal 

hiervoor is bij de zwemschool beschikbaar. De cursus is 2 x 45 

minuten en na afloop wordt de cursus afgesloten met een echt 

certificaat! 

Voor wie: deze workshop is voor jongens en meisjes van 6 – 12 

jaar in het bezit van een A en B diploma.  

Kosten: de kosten van deze workshop treft u aan op onze website.  

Wanneer: de workshop vindt plaats in de vestiging Almere Tussen 

de Vaarten. 

Voor meer informatie over deze workshop of inschrijven kunt u e-

mailen naar info@aquayara.nl. 

 

 

Zeemeermin/neptunus verjaardag  

Wil jij een uniek verjaardagsfeestje? Vier je verjaardag bij Aquayara met een zeemeermin/neptunus 

workshop!  

 

De duur van het feestje is bijna 2 uur. Hierbij mag je eerst een half uur vrij zwemmen met je vriendjes en 

vriendinnetjes. Daarna volgt de workshop. De workshop bestaat uit twee keer een half uur met een kwartier 

pauze ertussen. Zeemeermin José leert je in deze tijd alle trucjes van een zeemeermin of neptunus.  

 

De kosten hiervoor zijn € 150,00 incl. de huur van het zwembad, les van zeemeermin José, het lenen van 

je zeemeerminstaart en ander materiaal & je krijgt aan het eind van de workshop allemaal een echt 

zeemeermin/neptunus certificaat! 

 

Lijkt dit je super zeemeermingaaf!? Vraag via info@aquayara.nl wanneer jij je zeemeermin/neptunus 

verjaardag bij ons kunt vieren. Dit kan veelal op een zaterdagmiddag of zondag de hele dag. De locatie is in 

Almere Muziekwijk aan de operetteweg 102. 
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 Baby-, Peuter-, en Kleuterzwemmen 
Op woensdag- en vrijdagmorgen kunt u bij ons terecht voor het 

zwemmen met uw kind vanaf 4 maanden tot en met 3 jaar in Almere 

Tussen de Vaarten. Er worden in verschillende groepen een half uur 

lang oefeningen en liedjes aangeboden waarbij u samen met uw kind 

kunt genieten van het water. Na de les kunt u nog een kwartier vrij 

zwemmen met uw zoon/dochter. 

 
De oefeningen zijn erop gericht om ouder en kind op een leuke manier te laten ervaren wat er 

in het water allemaal mogelijk is. Om deze lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 

ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen, hebben wij een verdeling gemaakt naar leeftijd. 

De eerste groepjes zijn kinderen tussen 4 en 18 maanden. Oefeningen die met deze kinderen 

gedaan worden zijn vooral gericht op het vertrouwd maken met het water, het onderwater gaan 

en het samen zwemmen met papa of mama. 

 
De tweede en derde groep zijn kinderen tussen 12 - 36 maanden en 36 - 48 maanden. Zelfstandig 

omgaan met het water en het opdoen van leuke ervaringen in het water staan centraal. De kinderen 

krijgen tijdens de spelletjes ook al een voorbereiding op de ‘echte’ zwemles: drijven op je rug en 

buik of een begin voor de beenslag, samen met papa en mama kun je dit allemaal oefenen. 
 

 
Peuterdiploma’s  

In de week voor de zomervakantie en in de week voor de Kerstvakantie wordt er voor de betreffende 

diplomaatjes afgezwommen. Zie op de volgende pagina de eisen voor de diploma’s. Kinderen die bij ons de 

peuterlessen volgen die hoeven bij het bereiken van de 4 jarige leeftijd niet naar de wachtlijst toe, maar 

stromen gelijk door naar de lessen voor het A diploma. U dient dit wel zelf kenbaar te maken aan de 

instructrice.  
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Teddybeer diploma 
Bij het peuterzwemmen kan uw kind een teddybeer diploma behalen. De teddybeer diploma’s bestaan uit 3 

series: brons, zilver en goud. Als uw kind de gouden teddybeer behaald, kan hij/zij instromen op 4 jarige  

leeftijd bij niveau 2 van het A diploma.  

 

 

Voorbeelden brons:  

- Zittend op de rand van het bad het water ingaan waarbij het hoofdje  

  onderwater gaat.  

- Water over het hoofd spetteren 

- Liggend op de buik 5 meter door het water getrokken worden.  

 

 

 

Voorbeelden Zilver: 

- Bellen blazen hangend aan de rand van het bad 

- 2 banen door het water getrokken door ouder: 1 

baan op de buik en 1 baan op rug  

- Vanaf ten minste 2 meter zelfstandig naar de kant 

komen 

 

 

 

Voorbeelden Goud:  

- Zonder hulp van de kant in het water springen, omdraaien en de rand van het    

  zwembad vastpakken in diep water.  

- Op buik een afstand van 5 meter afleggen met gebruik van armen en benen.  

- Op rug een afstand van 5 meter afleggen met gebruik van armen en benen.  

- In tenminste 0,5 meter diep water een voorwerp van de bodem pakken.  
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Banen zwemmen 
Bij zwemschool Aquayara is het mogelijk om op bepaalde dagen en uren banen te zwemmen. 

Het banenzwemmen is bedoeld voor volwassenen die minimaal in het bezit zijn van een 

A-diploma en die op een leuke manier willen werken aan hun conditie. Deze activiteit vindt 

plaats in de vestiging in Tussen de Vaarten Almere (Carel Willinklaan 75). 

 
Tijdens het banenzwemmen is er een instructeur van de zwemschool aanwezig die u eventueel 

wat aanwijzingen zou kunnen geven over bepaalde zwemslagen of het opbouwen van de 

conditie. Het is niet de bedoeling dat er tijdens deze lessen daadwerkelijk instructie wordt 

gegeven. Hiervoor verwijzen wij naar de volwassenenzwemlessen in Almere Tussen de Vaarten 

(inschrijven via de website www.aquayara.nl). 

 

Kledingvoorschriften 
Tijdens de selectielessen van het A,B,C en zwemvaardigheidsdiploma dienen alle kinderen 

met kleding aan te zwemmen. Daarnaast hebben wij nog extra momenten om het zwemmen 

met kleding te oefenen. 
 
 

Juiste kleding niveau 1, 2, 3 van het A diploma: T-shirt. 

Juiste kleding niveau 4, 5, A, B en zwemvaardigheid: Hemd, sokken, 

shirt met lange mouwen, lange broek (geen spijkerbroek of legging), waterschoenen. 

 
C diploma: Zie boven maar dan met regenjas en regenlaarzen! 

 

De laatste les voor elke vakantie (Let op: voor de zaterdag en zondag geldt dit voor 

de één na laatste les voor de vakantie) zwemmen alle niveaus (1, 2, 3, 4, 5, B, C en 

Zwemvaardigheid) met kleding aan. Het is belangrijk dat kinderen oefenen om met 

kleding aan te zwemmen. De juiste data wordt ook altijd nog even via de mail kenbaar 

gemaakt. 
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Draagt uw kind de juiste zwemkleding? 
Surfschoenen tijdens het kleding zwemmen is niet toegestaan. Deze hebben vaak een hele 

gladde onderkant, waardoor er ongelukken gebeuren op de zwemzaal. Bij het afzwemmen mag 

ook hiervan geen gebruik gemaakt worden. Veiligheid staat altijd voorop! 

 

Vaak blijven deze surfschoentjes ook drijven. Hierdoor krijgen kindjes een rare beenslag, omdat 

zij hun voeten niet goed naar beneden kunnen doen. 

 
Wij adviseren om de ouderwetse waterschoentjes te gebruiken. Deze kunt u ook via de receptie in 
Almere Tussen de Vaarten aanschaffen.  

 

 
 

Voor jongens raden wij het af om gebruik te maken van de surfbroeken. Deze shorts hebben vaak 

lange pijpen en dit verhinderd het juist aanleren van de beenslag. Tevens is een surfbroek velen 

malen zwaarder dan het dragen van een strake zwembroek.  
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   Samenstelling lesgeld 
Het reguliere lesgeld is gebaseerd op 44 lessen of (bij tweemaal les per week) 88 lessen per jaar 

van 45 minuten. 

 
Elke maand betaalt u een gemiddeld, vast bedrag. Dit houdt in dat wanneer uw kind eenmaal per 

week zwemt, het voor kan komen dat u in een kwartaal 10 lessen kan volgen en in een ander 

kwartaal zijn dat er dan bijvoorbeeld 12. Alle feestdagen en vakanties (dus ook de zomervakan- 

tie!) zijn reeds in het lesgeld verwerkt. 

 
Indien uw kind een periode van minimaal drie achtereen gesloten weken de zwemlessen wegens 

ziekte niet kan volgen, dan kunt u voor verrekening van de zwemlessen in aanmerking komen. 

Hiervoor dient u dan wel een briefje van de dokter of zorgverlener te kunnen overleggen. 

 

Privé 1 op 1 of 1 op 2 
Afmelden privélessen: Indien u 48 uur van te voren uw zoon of dochter afmeldt zullen hiervoor 

geen kosten in rekening worden gebracht. Dit betekent dat u uw les niet hoeft te betalen. Dit geldt 

alleen voor kinderen die alleen of in een groepje van 2 zwemmen. 

 

Klachten / Opmerkingen 
Indien u een klacht of opmerking heeft dan kunt u dit via de mail of het contactformulier door- 

geven aan de zwemschool. Uw klacht of opmerking zal binnen 1 week in behandeling genomen 

worden. Uiteraard kunt u ook bellen tijdens onze telefonische spreekuren met 036 – 5409237. 

 

Afmelden zwemles reguliere groep 
Via zwemscore is het mogelijk om uw kind af te melden voor de zwemles. Via ‘Lessen’ klikt u op  

‘Les afmelden’. Hier kunt u tot 4 lessen vooruit de zwemles afmelden. De lessen kunnen niet 

worden ingehaald. Uitzondering: dit geldt niet voor privélessen: 1 op 4, 1 op 3, 1 op 2 of 1 op 1 

lessen moeten per e-mail afgemeld worden.  

 

Indien u een les heeft afgemeld, maar uiteindelijk toch wel deelneemt aan de zwemles. Stuurt u 

dan een e-mail naar info@aquayara.nl.  
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Huren zwembad in Muziekwijk 

In Almere Muziekwijk, Operetteweg 102, is het mogelijk om het zwembad te huren voor bijv. een 

verjaardag of doop. Er is speelmateriaal en een muziekbox aanwezig. De mogelijke dagen zijn op 

donderdag, zaterdagmiddag of zondag.   

 

De kosten zijn:   voor leden €60,- per uur 

  voor niet-leden € 70,- per uur 

 

Indien u geïnteresserd bent in het huren van het 

zwembad neem contact met ons op via  

info@aquayara.nl.  

mailto:info@aquayara.nl
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         Contact 
 

Openingstijden receptie Tussen de Vaarten 
Maandag, dinsdag en donderdag 15.30 - 18.30 uur 

Woensdag en vrijdag 09.00 - 18.30 uur 

Zaterdag 09.00 - 12.30 uur 

 

 
Tijdens de openingstijden van de receptie in Tussen 

de Vaarten zijn wij voor alle vestigingen telefonisch 

bereikbaar op telefoonnummer: 036-5409237. 

 
Bij de receptie in Tussen de Vaarten kunt u terecht voor 

vragen, opmerkingen, inschrijvingen. Daarnaast kunt u 

hier ook wat drinken of wat lekkers kopen. Er worden 

ook waterschoentjes verkocht á € 5,00 per paar. 

 

Vragen 
Indien u een vraag heeft dan kunt u tijdens het telefonisch spreekuur (zie openingstijden 

balie) bij ons terecht op 036-5409237. Uiteraard kunt u uw vraag ook stellen via de 

email: info@aquayara.nl. 

 
Inschrijven voor een van de activiteiten van zwemschool Aquayara: www.aquayara.nl. 

 

 
Aquayara Stad Aquayara Tussen de Vaarten Aquayara Lelystad 

Operetteweg 102 Carel Willinklaan 75 Koningsbergenstraat 201 

1323 VE Almere 1328 LJ Almere 8232 DC Lelystad 

036 – 5409237 036 – 5409237 036 - 5409237 
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