
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Jouw zoon/dochter volgt zwemlessen in Sportcentrum De Koploper. Door de 

coronamaatregelen heeft hij of zij dit jaar en afgelopen jaar helaas een aantal zwemlessen 

moeten missen. Wij bieden daarom de mogelijkheid om ook in de meivakantie deel te nemen 

aan vakantiezwemlessen. De meivakantie verschilt qua datum per school, daarom hebben wij 

besloten alle drie de weken vakantielessen aan te bieden. Tijdens de meivakantie gaan ook 

de reguliere zwemlessen gewoon door, met uitzondering van Koningsdag op dinsdag 27 april 

en Hemelvaartsdag op donderdag 3 mei.  

 

Vakantiezwemlessen 

In alle drie de weken bieden wij vakantielessen aan en kun je jouw kind opgeven. Bij opgave 

heeft je zoon/dochter 4 dagen in de week 2 uur per dag achtereen les. In de eerste en 

tweede week zijn de lessen van maandag t/m vrijdag, waarbij dinsdag 27 april (Koningsdag) 

en dinsdag 4 mei vervallen. In de derde week zijn de lessen van maandag t/m vrijdag, 

waarbij donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) vervalt. Na het eerste uur zwemles houden wij 

een korte pauze en krijgen de kinderen wat te drinken en fruit aangeboden.  
 

WK 17: (26 april t/m 2 mei) maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  

WK 18: (3 mei t/m 9 mei) maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  

WK 19: (10 mei t/m 16 mei) maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 

De tijden waarop deelgenomen kan worden aan de vakantiezwemlessen zijn: 
 

08.00 – 10.00 uur 

• Niveau 1 van 08.00 tot 10.00 uur – maximaal 20 kinderen  

• Niveau 2 van 08.00 tot 10.00 uur – maximaal 24 kinderen 

• Niveau 3 van 08.00 tot 10.00 uur – maximaal 28 kinderen  

 

10.00 tot 12.00 uur  

• Niveau 1 van 10.00 tot 12.00 uur – maximaal 20 kinderen 

• Niveau 2 van 10.00 tot 12.00 uur – maximaal 24 kinderen  

• Niveau 3 van 10.00 tot 12.00 uur – maximaal 28 kinderen  

• Niveau 4 van 10.00 tot 12.00 uur – maximaal 15 kinderen  

• Niveau 5 van 10.00 tot 12.00 uur – maximaal 15 kinderen  

 

Is jouw zoon/dochter er aan toe om naar het volgende niveau te gaan dan wordt hij of zij  

doorgeplaatst. Na afloop van de vakantielessen krijgt jouw kind een briefje mee met daarop 

aangegeven de nieuwe lesdag en tijd voor de reguliere lessen.    

 

Afzwemmen 

Afzwemmen vindt plaats in het tweede uur op de vrijdagen. Door de coronamaatregelen is 

het helaas niet toegestaan om als ouder(s)/verzorger(s) hierbij aanwezig te zijn. Bij de 

uitreiking van het diploma word je, door middel van een meegegeven briefje, ook 

geïnformeerd over de nieuwe lesgroep waarin jouw kind komt.  

 

Kosten  

Je geeft je zoon/dochter op voor de weken vakantielessen naar keuze. Je betaalt per week 

voor 4 dagen 2 uur per dag zwemlessen € 79,99. Mag je zoon/dochter afzwemmen dan 

betaal je € 12,05 voor de diplomakosten.  

 

 

 



Vanaf wanneer kan ik inschrijven?  

Inschrijven voor de vakantielessen kan online vanaf maandag 19 april 2021 om 10.00 uur. 

Wees er snel bij want vol = vol!  

 

Online inschrijven 

Vanwege de coronamaatregelen kan inschrijven en betalen voor de vakantielessen alleen 

online via jouw Sportbedrijf-account. Het inschrijven en betalen voor de vakantielessen gaat 

als volgt:  

 

• Klik op de groene button ‘inloggen’ en log in met jouw gegevens of die van jouw kind.  

• Klik op ‘nieuwe reservering’.  

• Kies voor ‘inschrijven vakantiezwemles wk 17, wk 18 of wk 19’. 

• Klik op de begindatum van de cursus van jouw keuze (26 april, 3 mei of 10 mei).  

Let op! Ziet u geen datum en tijd meer staan, dan betekent dit dat de cursus al vol is 

(groen = beschikbaar, rood = vol).  

• Klik op de gewenste tijd en het juiste niveau waar uw kind nu in zwemt.  

• Klik vervolgens op reserveren.  

• Je gaat naar de winkelmand.  

• Voor nog een week opgeven? Kies dan bovenaan bij ‘Nog niet klaar?’ voor 

‘reservering’ (kies niet voor nieuwe inschrijving) en doorloop alle stappen nog een 

keer. 

• Klaar? Klik bij de betaalmethode op ‘iDEAL’ en ga akkoord met de algemene 

voorwaarden. Je wordt doorgeleid naar de betaalomgeving van iDEAL.  

Let op! Indien je kiest voor betaling via lidmaatschap/abonnement, wordt je              

zoon/dochter niet geplaatst op de lesgroep. Je dient de cursus direct via iDEAL te      

betalen.  

 

Plaatsing in de lesgroep 

Na het online inschrijven en de betaling is jouw kind direct ingedeeld in de groep. Als 

lesgroepen niet vol zijn, kan het zijn dat groepen worden samengevoegd of geannuleerd. Je 

wordt hier dan van op de hoogte gebracht.  

 

Voortgang en start reguliere zwemlessen 

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk voor lesgevers om ouder(s)/verzorger(s) bij 

het bad te woord te staan. De voortgang van jouw kind kun je, net als bij de reguliere 

zwemlessen volgen in jouw Sportbedrijf-account.  

 

Heb je nog vragen? Bel dan naar (0320) 285 385 of mail naar klantenservice@sportbedrijf.nl. 

Wij helpen je graag.  

 

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij hopen je 

zoon/dochter te zien tijdens de meivakantiezwemlessen in Sportcentrum De Koploper. 

 

Met sportieve groet, 

Sportbedrijf Lelystad  

 

Chantal Bleeker 

manager Exploitatie Sportaccommodaties 
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