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Opgepast:  tijdens het schooljaar 2018-2019 kunnen enkel kinderen die gedomicilieerd zijn in Avelgem 

deelnemen aan de zwemtests en de aansluitende zwemlessen. 
 
Het ene kind leert sneller zwemmen dan het andere kind. Om hieraan te kunnen voldoen heeft de 
Avelgemse zwemcel een volledig zwemtraject uitgewerkt. 
 
Er wordt gestart met een zwemtest om na te gaan of het kind al dan niet zwemrijp is. Indien dit het geval is, 
kan het kind starten met de aansluitende zwemlessen. Indien dit niet het geval is, dan kan het kind 
deelnemen aan de reeks watergewenning waarin het kind zwemrijp wordt gemaakt. 
 
Na de zwemlessen wordt een evaluatie opgemaakt met een vrijblijvend advies. Als ouder kan je kiezen om 
het traject na deze fase stop te zetten of om jouw kind verder te laten deelnemen aan: 

 Een volgende reeks zwemlessen indien er te weinig progressie is gemaakt; 

 Een reeks zwemvervolmaking indien het kind al progressie heeft gemaakt maar nog kan verbeteren 
in zwemstijl of in zwemafstand. 

 
Als je kind heeft deelgenomen aan de zwemvervolmaking, krijg je als ouder opnieuw een vrijblijvend 
advies. Je kan dan opnieuw kiezen om het traject na deze fase stop te zetten of om het kind te laten 
deelnemen aan: 

 Een volgende reeks zwemvervolmaking indien er te weinig progressie is gemaakt; 

 Een reeks ‘overgang naar de zwemschool’  indien het kind voldoende progressie heeft gemaakt en 
je als ouder wenst dat jouw kind de stap kan zetten naar onze zwemschool waar wij ook andere 
zwemvaardigheden en –stijlen aanleren. 

 
Als jouw kind heeft deelgenomen aan de ‘overgangsreeks naar de zwemschool’, krijg je als ouder opnieuw 
een vrijblijvend advies. Je kan dan opnieuw kiezen om het traject na deze fase stop te zetten of om het kind 
te laten deelnemen aan de zwemschool. Indien er een tussenperiode zit tussen de ‘overgangsreeks naar de 
zwemschool’ en de ‘zwemschool’ zelf, dan kan het kind in deze periode deelnemen aan een transitiereeks 
totdat de volgende reeks zwemschool start. 
 
De zwemschool bestaat uit 3 niveaus: brons, zilver en goud. Na elke reeks in elk niveau krijg je als ouder 
een vrijblijvend advies. Je kan kiezen om het traject stop te zetten of om het kind op basis van dit advies 
opnieuw in te schrijven voor een volgende reeks. Voor de zwemschool gelden wel volgende beperkingen: 

 Een kind mag maximaal aan 3 reeksen binnen het zelfde niveau deelnemen. 

 Een kind mag maximaal deelnemen tot de leeftijd van 10 jaar met inbegrip van het kalenderjaar 
waarin het 10 jaar wordt. 

 
Het volledige zwemtraject staat schematisch weergegeven op de flowchart op de volgende pagina.  
  



het zwemtraject eindigt wanneer het kind 3 reeksen zwemschool goud heeft gevolgd OF wanneer het kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt
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Fase van het 
traject 

Data en tijdstip Inschrijven Voorwaarden Kostprijs 

Zwemtest: 
1 test van circa 40 

minuten 

Zwemtest 1: 19/09/18 – 13u30 tot 
14u10 
Zwemtest 2: 07/11/18 – 13u30 tot 
14u10 
Zwemtest 3: 09/01/19 – 13u30 tot 
14u10 
Zwemtest 4: 27/02/19 – 13u30 tot 
14u10 
Zwemtest 5: 26/04/19 – 16u45 tot 
17u25 

Webshop (*) 
 

 

 op de datum 
van de 
zwemtest 
tenvolle de 
leeftijd van 5 
jaar bereikt 
hebben en niet 
ouder zijn dan 6 
jaar 

 Zindelijk zijn 

 Gedomicilieerd 
in Avelgem 

           10,00 euro. 

Watergewenning: 
5 lessen 

40 minuten per les 

Reeks 1: 26/09/18 - 24/10/18  
Reeks 2: 14/11/18 – 12/12/18 
Reeks 3: 16/01/19 – 13/02/19  
Reeks 4: 06/03/19 – 03/04/19  
Reeks 5: 08/05/19 – 05/06/19  
 op woensdag van 14u15 tot 

14u55 

Onmiddellijk na 
de betreffende 
zwemtest aan 
het loket van de 
sportdienst 

Voor kinderen die 
deelgenomen 
hebben aan de 
voorafgaande 
zwemtest en die niet 
geslaagd zijn in deze 
zwemtest. 

22,50 euro 
 
 

Zwemlessen: 
10 lessen 

40 minuten per les 

Reeks 1: 26/09//18 - 26/10/18 (A) 
of 28/10/18 (B) 
Reeks 2: 14/11/18 – 14/12/18 (A) 
of 16/12/18 (B) 
Reeks 3: 16/01/19 – 15/02/19 (A) 
of 17/02/19 (B) 
Reeks 4: 06/03/19 – 05/04/19 (A) 
of 07/04/19 (B) 
Reeks 5: 03/05/19 – 07/06/19 (A) 
of 09/06/18 (B) 
Reeks 6: periode 12/06/19 – 
12/07/19 (1) 
 Groep A: op woensdag van 

13u30 tot 14u10 en op vrijdag 
van 16u45 tot 17u25 

 Groep B: op woensdag van 
14u15 tot 14u55 en op 
zondag van 11u15 tot 11u55 

Onmiddellijk na 
de betreffende 
zwemtest aan 
het loket van de 
sportdienst 

OF 
Voor kinderen 
die deelnamen 
aan een vooraf-
gaande reeks 
water-
gewenning of 
zwemlessen: via 
een reply op de 
uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 
de Avelgemse 
zwemcel 

 Voor kinderen 
die deel-
genomen 
hebben aan de 
voorafgaande 
zwemtest en die 
geslaagd zijn in 
deze zwemtest. 

 Voor kinderen 
die deelnamen 
aan een 
voorafgaande 
reeks water-
gewenning of 
zwemlessen 

 
45,00 euro 

 
 

Vervolmaking: 
10 lessen 

45 minuten per les 
(reeks 6 = 5 

lessen) 
 

Reeks 1: 25/09//18 - 25/10/18 
Reeks 2: 13/11/18 – 13/12/18 
Reeks 3: 15/01/19 – 14/02/19 
Reeks 4: 05/03/19 – 04/04/19 
Reeks 5: 25/04/19 – 28/05/19 
Reeks 6: 11/06/19 – 27/06/19 (2) 
 Op dinsdag en donderdag van 

16u30 tot 17u15 

 
Via een reply op 
de uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 
de Avelgemse 
zwemcel 

 
Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemlessen of 
zwemvervolmaking 

 
45,00 euro 
(reeks 6: 22,50 
euro) 
 

 
(1): enkel voor kinderen die deelnamen aan reeks 5 van de watergewenning. De 4 laatste lessen gaan door tijdens de grote 
vakantie op woensdag van 13u15 tot 13u55 en op vrijdag van 13u15 tot 13u55. 
(2): enkel voor kinderen die deelnamen aan reeks 5 van de zwemlessen. Omvat 5 lessen. 
(*): webshop: www.avelgem.be/webshop  
 

Overgang naar de 
zwemschool 

5 lessen 
45 minuten per les 

 
Reeks 1: 26/09/18 – 24/10/18 
Reeks 2: 14/11//18 – 12/12/18 
Reeks 3: 16/01/19 – 13/02/19 
Reeks 4: 06/03/19 – 03/04/19 (3) 

Via een reply op 
de uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 

Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemlessen of 
zwemvervolmaking 

 
22,50 euro 
 

 



Reeks 5: 24/04/19 – 29/05/19  
Reeks 6: 06/05/19 – 03/07/19 (3) 
 Op woensdag van 15u15 tot 

16u00 

de Avelgemse 
zwemcel 

OF 
Voor kinderen die 
wensen deel te 
nemen aan een 
transitiereeks (3) 

 
 (3): ook mogelijk als transitiereeks: als er een aanzienlijke periode zit tussen de overgangslessen en de aansluitende 
zwemschool brons, kan het kind deelnemen aan deze transitiereeks. 
 

Zwemschool brons 
10 lessen  

(reeks 3: 9 lessen) 
45 minuten per les 

Reeks 1: 25/09/18 – 11/12/18 
Reeks 2: 15/01/19 – 26/03/19 
Reeks 3: 30/04/19 – 25/06/19 
 Op dinsdag van 17u15 tot 

18u00 

Via een reply op 
de uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 
de Avelgemse 
zwemcel. 

Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
overgang naar de 
zwemschool 

OF 
Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemschool brons 

45,00 euro 
(reeks 3: 40,50 
euro) 
 

Zwemschool zilver 
10 lessen  

(reeks 3: 9 lessen) 
45 minuten per les 

Reeks 1: 28/09/18 – 14/12/18 
Reeks 2: 18/01/19 – 29/03/19 
Reeks 3: 26/04/19 – 28/06/19  
 Op vrijdag van 17u45 tot 

18u30 

Via een reply op 
de uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 
de Avelgemse 
zwemcel. 

Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemschool brons 

OF 
Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemschool zilver 

45,00 euro 
(reeks 3: 40,50 
euro) 
 

Zwemschool goud 
10 lessen  

(reeks 3: 9 lessen) 
45 minuten per les 

Reeks 1: 26/09/18 – 12/12/18 
Reeks 2: 16/01/19 – 03/04/19 
Reeks 3: 24/04/19 – 26/06/19 
 Op woensdag van 16u15 tot 

17u00 

Via een reply op 
de uitnodigings-
mail volgend op 
de evaluatie van 
de Avelgemse 
zwemcel. 

Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemschool zilver 

OF 
Voor kinderen die 
deelnamen aan een 
voorafgaande reeks 
zwemschool goud 

45,00 euro 
(reeks 3: 40,50 
euro) 
 

 

 

 De vermelde data zijn onder voorbehoud. Bij wijzigingen worden de ingeschreven deelnemers per mail 
op de hoogte gebracht. 

 In het zwemtraject worden heel zelden fases overgeslagen. Net zoals een kind in school doorschuift van 
het 1ste naar het 2de naar het 3de leerjaar, … zal het advies van de zwemcel ook hierop gebaseerd zijn. 
Heel uitzonderlijk wordt een stap overgeslagen. 

 Het volledige traject moet gevolgd worden. Het is onmogelijk om deel te nemen aan een zwemtest om 
zo direct aansluitend te kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de ‘overgangsreeks naar de zwemschool’, 
zwemschool brons, … 


