Hoera, zwemles op de BSO!
Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang op Kindcentrum De Brink of De Willem? Dan kunt u uw kind
tijdens de BSO zwemles laten volgen. Sportfondsen Leiderdorp (zwembad De Does) geeft in samenwerking met
FloreoKids zwemles op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.

Wat kunt u van FloreoKids verwachten?
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, deelt Sportfondsen Leiderdorp de kinderen in op twee lesuren. Het
eerste lesuur is van 16.15 - 17.00 uur, het tweede van 17.00 – 17.45 uur.
Voor het eerste lesuur (van 16.15 – 17.00 uur) geldt: de pedagogisch medewerker (pm-er) brengt de kinderen,
afhankelijk van de afstand van de locatie naar het zwembad, met de bakfiets/ de stint of lopend naar Zwembad
De Does. De pm-er helpt uw kind met omkleden en draagt hem/ haar over aan de zwemdocent. Tijdens de les
zijn er pm-ers aanwezig in De Does om andere BSO-kinderen in de sporthal te begeleiden bij sport en spel. Na
het eerste lesuur gaan de kinderen met hun pm-er weer terug naar de eigen locatie.
Als uw kind op het tweede uur zwemt (17.00 – 17.45 uur), dan brengen we uw kind, afhankelijk van de afstand
van de locatie naar het zwembad, met de bakfiets/ de stint of lopend naar het zwembad. De pm-er helpt uw
kind met omkleden en draagt hem/haar over aan de zwemdocent. Na afloop van de les haalt u uw kind zelf op
bij het zwembad. U dient daarbij wel al om 17.15 uur aanwezig te zijn. De Does stelt namelijk als voorwaarde
dat er voor hun een aanspreekpunt (pm-er of ouder) in het pand aanwezig is. De pm-ers gaan om 17.15 uur
met de eerste groep kinderen weer terug naar de locatie.

Wat regelt Sportfondsen Leiderdorp/ Zwembad De Does?
Behalve de zwemles zelf, regelt Sportfondsen Leiderdorp alle informatie en administratie omtrent de zwemles.
In de bijlage leest u de voorwaarden.

Inschrijven
Inschrijven kan per direct, plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbaar plekken.
U schrijft zich als volgt in:
 Als uw kind al zwemles heeft in De Does, dan geeft u via de mail/ telefonisch aan Monique den Hartog
door dat u uw kind wil verplaatsen naar het tijdstip van de BSO. U vermeldt daarbij de naam van de
BSO-locatie.
 Is uw kind nog niet in De Does op zwemles maar elders, dan kunt u zich aanmelden via de
mail/ telefonisch (vragen naar Monique) zodat er een afspraak gemaakt kan worden om het niveau
van uw kind te testen.
 Zit uw kind nog niet op zwemles, dan kunt u zich digitaal inschrijven. U vermeldt hierbij duidelijk in
vakje ‘bijzonderheden’: de FloreoKids BSO naam van de locatie en op welke dagen uw kind de BSO
bezoekt.
Digitaal inschrijven doet u via de website van de Does: www.sportfondsen.nl
Monique den Hartog is te bereiken op: monique.den.hartog@sportfondsen.nl of tel. 071 – 5410481.

Niveau
Voor elk niveau geldt dat het kind op basis van de vorderingen individueel doorstroomt tijdens de zwemles.
Hiervoor ontvangt hij/zij een gekleurd lintje dat correspondeert met een stickerkaart. Meer informatie kunt u
lezen in het informatieboekje ‘leren zwemmen met Jip!’ dat na inschrijving door Sportfondsen Leiderdorp
wordt verstrekt.
Met vriendelijke groet,
Johan Vriesema, directeur FloreoKids
Bijlage: voorwaarden zwemles
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Een les duurt 45 min: van 16.15-17.00 uur of van 17.00-17.45 uur.
Een kind heeft normaalgesproken elke week op dezelfde dag en tijd les.
Groepen bestaan uit 10 (niveau 1 t/m 3) tot maximaal 15 (niveau 4 en 5) kinderen.
Het tarief voor de zwemles is vanaf 1 januari 2016 € 8,50 per les.
Als een kind een les niet kan bijwonen is dit voor eigen rekening van de ouder. Gemiste lessen kunnen
niet op een ander tijdstip worden ingehaald. U krijgt geen restitutie voor een gemiste les.
U kunt uw kind inschrijven vanaf 4 jaar. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst en opgeroepen
vanaf de leeftijd van 4,5 jaar.
Kinderen die nog niet eerder zwemles hebben gehad, kunnen digitaal ingeschreven worden via:
https://www.sportfondsen.nl/Accommodatie/Sport%20en%20Recreatiecentrum%20de%20Does/Paginas/ABC-zwemles-inschrijven.aspx
U ontvangt een bevestiging van uw digitale inschrijving. Zodra Sportfondsen ook de betaling
ontvangen heeft, wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken over het
ophalen van de zwempas. Met de zwempas kan uw zoon/dochter met korting bij De Does zwemmen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 22.65 (incl. zwempas). Dit dient u over te maken aan Sportfondsen
Leiderdorp o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. De overschrijvingsdatum is de inschrijfdatum.
Betalingsgegevens van Sportfondsen (De Does):
IBAN: NL72 RABO 033 5648 150, t.n.v. Sportfondsen Leiderdorp B.V.
Let op:
 Zorg dat u de naam van uw kind noteert bij de overschrijving.
 Het inschrijfgeld kan niet worden geretourneerd.
 Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat het inschrijfgeld is overgemaakt.
 De betaling van de zwemles verloopt via Sportfondsen Leiderdorp, niet via FloreoKids!
De bovenstaande kosten worden in ieder geval per kind gemaakt.
Zodra er plaats is binnen de groep van de zwemles van uw keuze ontvangt u bericht van De Does.
Incidenteel ruilen van een lesdag of tijd is mogelijk. U regelt dit via de Does en stelt de BSO-locatie
hiervan op de hoogte.
Vanaf 8 juli 2016 geldt: Een kind zwemt minimaal 1x per week in zwembad De Does, met uitzondering
van feestdagen en schoolvakanties. Ouders kunnen er wel voor kiezen hun kind tijdens de vakanties
op te halen van de BSO en het zelf naar zwemles te brengen.
In de zomervakantie is er vanuit het zwembad geen regulier lesaanbod. Ouders kunnen inschrijven op
een aangepast programma tegen additionele kosten. Zelf halen en brengen in eigen tijd. Er is geen
begeleiding vanuit de BSO!
Contacten over vorderingen van het kind etc. lopen direct en zonder tussenkomst van medewerkers
van FloreoKids met Sportfondsen Leiderdorp.
Een kind dat zwemles volgt krijgt van Sportfondsen Leiderdorp een toegangspasje voor zwembad de
Does. Dit pasje blijft in het bezit van het kind. Op de dag dat het kind zwemles heeft, is het de
verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger dat het kind, behalve zwemkleding en een handdoek,
zijn/haar pasje mee heeft. Zonder pasje kan het kind niet meedoen aan de zwemles.
Ook als er niet op tijd is betaald kan het kind niet deelnemen aan de zwemles.
De data van de kijklessen worden door Sportfondsen Leiderdorp gecommuniceerd via de Jip’s Info
mailing. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.sportfondsen.nl

