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INFORMATIE

Lieve zwemvriendjes en vriendinnetjes,
Welkom op de zwemles van het Caribabad! Heb je de aap met het C
diploma in zijn hand op de voorkant van dit boekje gezien? Dat ben ik,
Daan de Caribaan! Samen met mijn vriendjes heb ik leren zwemmen in het
Caribabad. De A, B en C diploma’s hangen op mijn slaapkamer aan de muur.
Net zoals de mooie zwemposter die ik van het zwembad heb gekregen
toen ik op zwemles ging. Mijn poster is inmiddels helemaal vol met stickers
geplakt!
Ik vond de eerste zwemles echt super leuk! De caissière van het
Caribabad vertelde bij binnenkomst precies wat we moesten doen. Doe
thuis alvast je zwemkleding aan onder je gewone kleding. Zorg voor
gemakkelijke overkleding die je zelf uit kunt trekken.
De eerste les vindt plaats in het ondiepe instructiebad en daar begin je
gelijk met leuke spelletjes. Op deze manier kan iedereen wennen aan het
water. Tijdens de les kan je samen met de kinderen uit je zwemlesgroepje
lekker veel spetteren. Voor je het weet, is de tijd voorbij gevlogen en is de
les ten einde. Tijd om te douchen en jezelf om te kleden in de kleedkamers
Net als ik krijg je ook zo’n toffe zwemlesposter. Iedere keer als je tijdens de
zwemlessen iets leert en je laat dit goed zien, krijg je een nieuwe sticker.
Wanneer jij je A diploma haalt, heb je in totaal 12 stickers verdiend. Je
poster is dan nog niet vol, want om écht goed te leren
zwemmen, is het belangrijk om na je A diploma ook
je B en C diploma te behalen.

Ik wens je heel veel zwemplezier en doe goed
je best tijdens je zwemlessen!
Groetjes van Daan de Caribaan

Beste zwemouders,
Wat leuk dat jullie kind gaat leren zwemmen in het Caribabad. Vanaf vier jaar leiden
wij kinderen op voor het Zwem-ABC volgens de normen van de Nationale Raad
Zwemveiligheid (NRZ). De lessen worden geleidelijk opgebouwd en zijn afgestemd op
de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Bij het leren zwemmen, staan de zwemveiligheid en plezier tijdens de lessen centraal. Daarbij werken wij in het Caribabad
zoveel mogelijk zonder drijfmiddelen om de eigen vaardigheden extra te stimuleren. Via
basiselementen wordt vanaf de eerste les tot aan het behalen
van het C diploma aandacht gegeven aan te water gaan,
onder water zijn en in het water voortbewegen. De diploma eisen van de Nationale Raad Zwemdiploma’s
zorgen ervoor dat zowel bij het A, B als C diploma
een breed aanbod aan vaardigheden wordt
aangeleerd. Hierdoor zal de overgang tussen de
diploma’s zonder hindernissen verlopen. Wees als
ouder bewust van het feit dat een kind pas écht
zwemvaardig is na het behalen van zijn of haar C
diploma.

Zwemles periode
Je kind volgt wekelijks een zwemles van één uur. Een
kind van 5 jaar heeft gemiddeld 52 zwemlessen nodig om
het A diploma te behalen. In het bijzonder vragen de eerste twee
niveaus (rood en geel) in verhouding veel tijd, namelijk circa 18 lessen per niveau. De overige
niveaus gaan beduidend sneller.
Tot het behalen van het C diploma moeten de ouders rekenen op een totale periode van
om en nabij 72 lessen. Zowel voor het B als C diploma is de inschatting dat een kind rond
de 10 lessen per diploma nodig heeft.

Verschillende zwemlesniveaus
Het zwemlessysteem is verdeeld in zes niveaus.
Deze niveaus worden in volgorde aangeduid met een
kleur; rood, geel, blauw, paars, groen en oranje. Bij
het beheersen van een gevraagde zwemvaardigheid
krijgt je kind een sticker voor op de zwemlesposter.
In sommige gevallen betekent de ontvangst van een
sticker een overgang naar een hoger niveau.

Kijken bij de zwemles
Wij hechten er veel waarde aan de ouders zoveel mogelijk te informeren over de
dagelijkse gang van zaken binnen het Caribabad en de zwemontwikkeling van hun kind.
Door het coronavirus worden de zwemlessen zonder bijzijn van ouders gegeven. Wij
kunnen ons voorstellen dat het voor de kinderen erg leuk is om de geleerde zwemslagen
te laten zien aan een ouders/verzorger. Ook ouders willen vast wel zien hoever hun kind
inmiddels gevorderd is met de zwemlessen. Om die reden hebben wij kijkdagen voor
ouders gepland. Je vindt het schema op onze website. Op deze dag mag 1 ouder/
verzorger naar de zwemles komen kijken.

Zwemleskaart
Voor het deelnemen aan de zwemlessen van één uur is een 6 badenkaart vereist. Deze
kaart is gebonden aan een geldigheidstermijn. Bij ieder verzuim is de eerste les voor
eigen rekening. Uitsluitend bij langdurige ziekte, zoals een gebroken arm, kan de kaart
bij aanvang van de ziekteperiode worden ingeleverd aan de kassa. Bij hervatting van de
zwemlessen wordt de geldigheidsduur van de kaart aangepast en neemt het Caribabad
het verzuim vanaf de tweede week voor haar rekening.
Een nieuwe leskaart moet aansluitend op de voorgaande leskaart worden gekocht. Is je
kind tussenliggend niet aanwezig, dan wordt de nieuwe leskaart toch vanaf de aansluitende
datum gerekend. Wanneer na het behalen van het A diploma nog geldige lessen op je
zwemleskaart staan, kunnen die worden gebruikt voor de lessen van het B diploma. Als
je kind stopt met zwemlessen na het behalen van een zwemdiploma, dan kan de kaart
binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor het recreatieve zwemmen. In dit
geval mogen meerdere kinderen gebruik maken van de pas en kunnen er meerdere
knippen tegelijk af worden geschreven. Is er echter net een nieuwe kaart gekocht en
mag je kind tot grote verrassing al snel afzwemmen, dan mag je de geldige knippen
laten uitbetalen. Dit doet de kassa alleen in de week na het proefzwemmen, op het
moment dat je kind zijn of haar laatste les volgt, en op de dag van het diplomazwemmen.

Leerling volgsysteem
Voor de zwemlessen maakt het Caribabad gebruik van een leerling volgsysteem. Op het
moment dat je kind start met zwemlessen is bij ons een e-mailadres geregistreerd. Naar
dit e-mailadres wordt een inlogcode gestuurd. Met de inlogcode kan online de voortgang
van je kind worden gevolgd. Het Caribabad streeft ernaar alle behaalde resultaten voor de
volgende zwemles te hebben verwerkt.

Gedragscode zwembranche
Het Caribabad streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het
van belang dat ongewenst gedrag binnen het zwembad wordt voorkomen en bestreden.
De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als
medewerkers een beroep kunnen doen. Verdere informatie vindt u op
www.gedragscodezwembranche.nl

Indeling niveaus
Instructiebad

toiletten
kleedkamers

Niveau 1
A diploma
Rood

douches

Wedstrijdbad

Niveau 3
A diploma

Tribune

Blauw

Niveau 2
A diploma
Geel

Niveau 6
C diploma
Niveau 4
A diploma
Pa a rs

Oran j e

Niveau 5
B diploma
G ro e n

Niveaus en eisen NRZ
Ieder niveau is gebonden aan eisen die de leerlingen moet beheersen, voordat het over kan
gaan naar de volgende groep. De eisen voor het rode niveau hangen bij het instructiebad en
voor de andere groepen hangen de eisen op het publicatiebord bij de tribune.

NIVEAU 1 - ROOD (A diploma)
In badkleding kan je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onder water oriënteren en voorwerpen opduiken
op de bodem zitten
draaien om je lengte as
een koprol maken op de mat
achterwaarts glijden van de mat
springen van de kant
5 seconden op je buik drijven
5 seconden op je rug drijven en op je rug drijven na afzet
borst -en rugcrawl, beiden met een globale op- en neergaande beenslag
+/- 7 meter enkelvoudige rugslag met hulpmiddel
2 à 3 schoolbeenslagen met gezicht in het water

LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen.
Met het kleding zwemmen moeten de kinderen hun badkleding en een T-shirt met
lange mouwen aan.

1

Vanaf de kant in het diepe
gedeelte van het instructiebad
kan springen. Je ontvangt sticker
nr. 1 met Daan de Caribaan.

2

5 seconden op de buik en rug
kan drijven. Je ontvangt sticker
nr. 2 met Billy de Bever.

3

Over alle bovenstaande vaardigheden beschikt, dan mag je
verder naar niveau 2 in het gele
bad. Je ontvangt sticker nr. 3 met
Fanny de Flamingo.

NIVEAU 2 - GEEL (A diploma)
In badkleding kan je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vanaf knieën duiken, onder water oriënteren en door het duikscherm zwemmen
draaien om je lengte- en breedteas
zitten op de kant achterwaarts in het water vallen (lage kant)
springen in diep water
kopwaarts en achterwaarts in het water glijden
vanuit stilstand 10 seconden op je rug en 5 seconden op je buik drijven
na afzet van de kant 10 seconden op je rug en 8 seconden op je buik drijven
+/- 7 meter symmetrisch de rugcrawl
+/- 7 meter globaal met je hoofd in het water de borstcrawl
een enkelvoudige rugslag technisch juist
4 à 5 schoolslagen met je hoofd in het water

LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen.
Met het kleding zwemmen moeten de kinderen hun badkleding, T-shirt met lange
mouwen en een lange broek tot de voeten met rits en zakken of rok tot op de voeten.

4

In het diepe water durft te
springen. Je ontvangt sticker
nr. 4 met Pia de Pelikaan

5

De enkelvoudige rugslag
beheerst, Je ontvangt sticker
nr. 5 met Sil de Schildpad.

6

Over alle bovenstaande vaardigheden beschikt. Je mag verder
naar niveau 3 in het blauwe bad.
Je ontvangt sticker nr. 6 met
Kay de Kikker.

NIVEAU 3 - BLAUW (A diploma)
In badkleding kan je
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
draaien
om je lengteas van je rug naar je buik en van je buik naar je rug
springen/duiken, zwemmen en oriënteren in diep water
vanuit stilstand 10 seconden op je rug en 10 seconden op je buik drijven
hurkzit hoge muur achterwaarts in het water laten vallen;
vanuit stilstand 5 seconden drijven, op de buik een aantal slagen en vervolgens
door middel van halve draai naar rugligging 10 tellen drijven
met afzet van de kant 7 meter symmetrisch de borst -en rugcrawl
na een kopsprong van de kant door een duikscherm 1.80 meter diep
12,5 meter enkelvoudige rugslag
12,5 meter schoolslag met het hoofd boven water
met gebruik van armen en benen watertrappen in diep water

LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen.
Met het kleding zwemmen moeten de kinderen hun badkleding, T-shirt met lange
mouwen en een lange broek tot de voeten met rits en zakken of rok tot op de voeten
en gewone schoenen aan.

7

Ik kan door het duikscherm
duiken. Je ontvangt sticker nr. 7
met Dolly de Dolfijn.

8

Ik kan watertrappen. Je ontvangt
sticker nr. 8 met Boaz de Beer.

9

Over alle bovenstaande vaardigheden beschikt, dan mag
je verder naar niveau 4 in het
paarse bad. Je ontvangt sticker
nr. 9 met Nessy het Nijlpaard.

NIVEAU 4 - PAARS (A diploma)
In badkleding kan je:
• na
	 een kopsprong van de kant enkele slagen zwemmen, op buik 5 seconden
drijven, enkele slagen zwemmen, gevolgd door halve draai naar de rug en
aansluitend 10 tellen drijven op de rug
• na afzet 5 meter rugcrawl
• na een kopsprong 5 meter borstcrawl
• na
	 een kopsprong van de kant 3 meter onder water zwemmen door het duikscherm, gevolgd door 25 meter schoolslag met daarin 1x voetwaartszakken
gevolgd door 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, gevolgd
door zelfstandig uit het water te klimmen
• na een sprong naar keuze van de kant 60 seconden met armen en benen watertrappen met daarin tweemaal een hele draai om de lengte as.
LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen
met een voetsprong te water gaan, 15 seconden watertrappen en 25 meter
schoolslag uitvoeren. Met het kleding zwemmen moeten de kinderen hun
badkleding, shirt met lange mouwen, lange broek tot de voeten met
Heb je het
rits en zakken of rok tot op de voeten en schoenen aan.
A diploma behaald?
Dan kan je doorgaan voor
het B diploma. Je begint
dan op niveau 5 in het
groene bad.

10

Tijdens het kledingzwemmen
de vastgestelde vaardigheden
ten uitvoering kan brengen.
Je ontvangt sticker nr. 10 met
Olly de Olifant.

11

Ik kan drijven buik, halve draai,
en drijven rug. Je ontvangt
sticker nr. 11 met
Pien de Pinguïn.

12

Over alle bovenstaande vaardigheden beschikt. Je mag dan
door voor het proefzwemmen.
Na het behalen van het A
diploma ontvang je sticker
nr. 12 met Zef de Zeehond.

NIVEAU 5 - GROEN (B diploma)
In badkleding kan je:
• na
	 afzet 15 seconden drijven op de rug, gevolgd door 5 meter voortbewegen met
de armen (wrikken) en vervolgens 20 seconden blijven drijven op een bal
• na afzet 10 meter rugcrawl
• na een kopsprong van de kant 10 meter borstcrawl met arm overhaal
• na
	 een kopsprong van de kant 6 meter onder water zwemmen door het duikscherm, gevolgd door 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag,
25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, onderbroken door 2 keer
een halve draai om de lengte as (van rug naar buik en van buik naar rug)
• na een sprong van de kant 60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere
richtingen, met gebruik van armen en benen, proef afronden met 1x voetwaartszakken richting de bodem.
LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen en achterwaarts te water gaan, 15 seconden watertrappen, 50 meter schoolslag, onder een
vlot doorzwemmen en zelfstandig uit het water klimmen. Met het kleding zwemmen
moeten de kinderen hun badkleding, shirt met lange mouwen, lange broek tot de
voeten met rits en zakken of rok tot op de voeten en schoenen aan.

13

14
Heb je het B
diploma behaald? Dan
kan je doorgaan voor het
C diploma. Je begint dan
op niveau 6 in het
oranje bad.

Tijdens het kledingzwemmen
de vastgestelde vaardigheden
ten uitvoering kan brengen. Je
ontvangt sticker nr. 13 met Zeno
de Zeeleeuw.

Over alle bovenstaande
vaardigheden beschikt. Je mag
dan door voor het proefzwemmen. Na het behalen van het B
diploma ontvang je sticker nr.
14 met Kroky de Krokodil.

NIVEAU 6 - ORANJE (C diploma)
In badkleding kan je:
• Na
	 een sprong te water afzetten vanaf de kant 15 meter rugcrawl
• 	Na een kopsprong van de kant 15 meter borstcrawl met een zijwaartse ademhaling
• Na een kopsprong van de kant 6 meter onder water zwemmen door het duikscherm en boven komen in een wak zeil, gevolgd door 75 meter schoolslag met
een hoekduik en 75 meter enkelvoudige rugslag
• na een sprong te water 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en
benen en verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door 15 seconden drijven
op de rug, 30 seconden watertrappen met de benen
LET OP: Tijdens de survival oefeningen moeten de kinderen gekleed zwemmen en een
koprol van de kant maken, 15 seconden met armen en benen watertrappen, 30 seconden op een bal blijven drijven, 5 meter wrikken, 100 meter schoolslag, 1 keer onder en
1 keer over het vlot heen. Hurksprong te water,
1 meter voor het duikscherm naar beneden en door het duikscherm zwemmen. Met
het kleding zwemmen moeten de kinderen hun badkleding, shirt met lange mouwen,
lange broek tot de voeten met rits en zakken of rok tot op de voeten en schoenen aan.
en een wind-of regenjack met capuchon aan.

15

 e borstcrawl met een zijD
waartse ademhaling beheerst,
dan ontvang je sticker nr. 15
met Harry de Haai.

16

Over alle bovenstaande vaardigheden beschikt. Je ontvangt
dan een briefje voor het proefzwemmen. Na het behalen van
het C diploma krijg je sticker nr.
16 met Daan de Caribaan.

Heb je het
C diploma behaald,
beleef je nog veel plezier aan
de zwemlessen en wil jij een
nog beter zwemmer of zwemster worden? Doe dan mee
met onze Cariba
Fun lessen!

Cariba Fun
Wat is het
Cariba Fun bevat elementen van de Zwemvaardigheid, Snorkel en
Survival diploma’s die voorheen in het Caribabad werden aangeboden. De Cariba Fun zwemlessen staan voor plezier maken en
je zwemvaardigheid verbeteren zonder de verplichting dat je
de vastgestelde eisen perfect moet beheersen.

Waarom doen
Tijdens de Cariba Fun komen naast de Zwemvaardigheid en
Survival onderdelen een hoop andere zwemonderdelen aan
bod, die vooral plezier in het water naar boven halen. Wat dacht je
van Aquadance, Kunstzwemmen, Snorkelen en Waterpolo. Iedere les is een
beleving op zich, waar de zwemvaardigheden ongedwongen worden
getraind. Jullie zoon of dochter doet mee op zijn of haar eigen niveau en wordt daar in begeleid door onze zweminstructrice. Een
leuke bijkomstigheid is dat de Cariba Fun lessen in 4 pakketten
worden aangeboden. Ieder pakket speelt inhoudelijk in op een
seizoen. In de winter leer je bijvoorbeeld wak duiken en voor de
zomervakantie leer je extra snorkelvaardigheden. De 4 pakketten
verschillen van elkaar, dus aan diversiteit geen gebrek.

Voor wie is het
Cariba Fun is voor kinderen met een A, B en C diploma op zak of voor
kinderen vanaf 8 jaar met een A en B diploma.

Tijd
De Cariba Fun zwemlessen vinden één keer per week plaats op
woensdag in het wedstrijdbad. Je wordt iedere week verwacht
met uitzondering van de herfst,
- kerst- en voorjaarsvakantie.
16:00 - 17:00 uur
Voor de actuele prijzen kan je terecht op www.caribabad.nl/tarieven

Gratis oefenzwemmen
Ieder kind met een geldige leskaart mag op vertoon
van de leskaart samen met een ouder gratis komen
oefenen op dinsdag en donderdag van 15:45 tot
17:00. We hebben een beperkt aantal plekjes
beschikbaar. Je kunt hiervoor een ticket reserveren
via onze ticketshop. Let op je, vergeet niet je
zwempas mee te nemen.

LET OP ! In de vakanties vervallen de tijden op dinsdag
en donderdag.
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De leerling dient altijd te oefenen onder begeleiding van
een volwassene. Dit kan de vader / moeder, opa / oma
of een andere volwassen begeleider zijn.
Alle eerdere uitgaven informatie zwemlessen Caribabad
vervallen door deze uitgave van augustus 2020
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