
 
 

 

 

Contact: 

Telefoon:  0628840353 (alleen bereikbaar op zaterdag van 9:45 tot 15:00 uur) 
Website:  www.spiovenray.nl/zwemles/ 

Email:   zwemlessen@spio.nl 

 
 
 

Kijkles: Op deze dagen kunt u vanaf de tribune de zwemles van uw kind bijwonen. Daarnaast is het op deze 
dagen mogelijk de lesgever van uw kind te spreken. Deze gesprekken kunnen telefonisch dan  wel persoonlijk 
plaatsvinden.  De gesprekken worden gehouden om 12:45 of 15:15 uur. Wanneer u een gesprek wilt met de 

lesgever dient een gesprek aangevraagd te worden alvorens de zwemles bij de baliemedewerkster. Zonder 
aanvraag is er geen gesprek mogelijk. 
 

Rapport: Op deze dagen ontvangt uw kind een rapport waarop de beoordeling van de lesgever staat. Het rapport 
bevat alle onderdelen waarop geoefend wordt op het desbetreffende niveau.  
 

Proefzwemmen: Op deze dagen is er regulier zwemles. Testzwemmen is een extra moment dat alleen van 
toepassing is op kinderen die een uitnodiging hebben ontvangen van de lesgever. Op deze momenten wordt 
bepaald of een kind in aanmerking komt om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Testzwemmen is verplicht 
om deel te kunnen nemen aan het diplomazwemmen. Kinderen die goed genoeg worden bevonden krijgen een 
uitnodiging voor het diplomazwemmen. 
 

Diplomazwemmen: Op deze dagen vindt het diplomazwemmen plaats. Deelname aan het diplomazwemmen is 
alleen op uitnodiging. Voor de andere kinderen is er geen zwemles. 
 
Kleding: Op deze dagen dienen kinderen kleding mee te brengen om in te zwemmen (m.u.v. badje rood). 

Oranje T-shirt 

Geel  T-shirt en lange broek 

Groen/ A diploma T-shirt lange mouwen, lange broek met knoop en rits, sokken en schoenen.  

B diploma T-shirt lange mouwen, lange broek met knoop en rits, sokken en schoenen.  

C diploma T-shirt lange mouwen, regenjack, lange broek met knoop en rits, sokken en 

schoenen.  

 

Vakantie: In de vakanties, zoals vermeld in bovenstaand schema, vinden er geen zwemlessen plaats. 

Lesrooster 2021-2022 

Augustus 7 augustus 14 augustus 21 augustus 28 augustus  

September 4 september 11 september 18 september 25 september  

Oktober 2 oktober 9 oktober 16 

oktober 

 23 

oktober 

 30 oktober 

November 6 november 13 november 20 november 27 november  

December 4 december 11 december 18 december 25 december  

Januari 1 januari 8 januari 15 
januari 

 22 
januari 

 29 januari 

Februari 5 februari 12 februari 19 februari 26 februari  

Maart 5 maart 12 maart 19 maart 26 maart  

April 2 
april 

 9 
april 

 16 april 23 april 30 april 

Mei 7 mei 14 mei 21 mei 28 mei  

Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni   

Juli 2 juli  9 juli 16 juli 23 juli 30 juli 

Vakantie 
Start nieuw blok 

Diploma-
zwemmen 

Proefzwemmen 
Kledingzwemmen 

Reguliere les 
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