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Watergewenning:

INSCHRIJVINGSDATUM naam °DATUM

25/02/2015 SCHERENS SEPPE 16/02/2011 woe  

06/04/2015 donnes nette 06/09/2010 woe

16/04/2015 Servaes Yenthe 18/09/2010 woe/zat/zon

13/05/2015 Marteleur Flore 13/05/2011 woe 

23/05/2015 Lenaerts Julie 21/04/2011 woe 

05/06/2015 Organe Maria 28/01/2009 woe

27/06/2015 Van Doninck Fa 28/05/2010 woe

30/06/2015 Van den Eynde  Klaas 27/10/2009 woe

06/07/2015 De Ridder Laurens 03/07/2011 woe

01/08/2015 BARKANI OUBAïDA 29/10/2009 woe

04/08/2015 Geets Sanne 06/03/2010 woe

05/08/2015 thys kato 09/03/2010 woe

INSCHRIJVINGSDATUM naam °DATUM

16/04/2015 Servaes Yenthe 18/09/2010 woe/zat/zon

23/04/2015 Van Bael Cara 24/07/2009 zat/zon

23/04/2015 Van Bael Roos 19/10/2010 zat/zon

26/04/2015 Decoutere Vic 27/07/2011 zat/zon

03/05/2015 De roover Junes 01/02/2011 zat/zon

10/05/2015 Uytterhoeven Marie-Laure 27/04/2011 zat/zon

17/05/2015 Peeters Linde 29/04/2011 zat/zon

17/05/2015 Minnen Emilie 24/08/2012 woe/zat/zon

21/05/2015 De Meirsman Bent 09/07/2010 zat/zon

25/05/2015 Op de Beeck Leni 20/01/2010 zat/zon

25/05/2015 Meerten Mathis 10/05/2010 zat/zon

25/05/2015 Bohmer Janne 13/09/2010 zat/zon

20/06/2015 Douwen ares 16/06/2011 zat/zon

19/07/2015 Hellmig Mats 18/07/2011 zat/zon

24/07/2015 Caes Janne 20/07/2011 zat/zon

26/07/2015 Bellahcene Nilay 05/06/2007 zat/zon

27/07/2015 Vandenbossche Viktoria 27/07/2011 zat/zon

30/07/2015 Thompson Emma 13/07/2011 zat/zon

NIVEAUBEPALING ZIE TWEEDE PAGINA

Inschrijving voor woensdag: van 12.30 tot 13.30u

NIVEAUBEPALING ZIE TWEEDE PAGINA

Inschrijving voor weekendgroep (les op zat EN zon): 

groep 1 en 2 (zie hieronder)

Inschrijving voor weekend:

groep 1 : op zat EN zon van 9-9.30u (als er genoeg kinderen zijn)

groep 2 : op zat EN zon van 9.30-10.00u.

Groepen worden opgevuld naargelang de inschrijvingsdatum.

Een niveau hoger hebben alle groepen les op zaterdag én zondag, telkens een half uurtje. Groepen zijn dan ook  alfabetisch  opgesplitst. Er kan enkel gewisseld worden 

van alfabetische groep als een broer of zus zwemt in een aansluitende groep en nadat dit is aangevraagd.

Contact via info@zct.be   of taradelaet@hotmail.com

*VOLGENDE INSTAP: september 2015 WG - november voor niveaubepaling.

Als er gestart kan worden ontvangt u een mail.Er wordt niet tussen twee 

instapperioden door gestart.

Info ivm betaling en lessen kan u vinden op onze website en staat in de mail.

Iedereen dient bij de inschrijving een email - adres van een volwassene op te geven!

WACHTLIJSTEN WATERGEWENNING EN NIVEAUBEPALING - UPDATE ZIE DOC DATUM

NIVEAUBEPALING ZIE TWEEDE PAGINA

Wij werken met een systeem van testen om de (+/-) 10 weken, waarna een deel  van de groep doorschuift naar een hogere groep. 

Dan is er weer plaats voor nieuwe zwemmertjes. Per keer kunnen ongeveer, na overleg  met de lesgevers, een zestal (soms minder !) kinderen starten per watergewenning groep. 

Er is keuze tussen de woensdaggroep (12.30 tot 13.30) of de groep in het weekend,(op zaterdag en zondagochtend een half uurtje.(zie hieronder))
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Niveaubepaling:

INSCHRIJVINGSDATUM naam °DATUM

15/04/2015 Devries Floris 03/04/2010 niv bep

25/04/2015 Lopes Mayra 23/08/2007 niv bep

16/05/2015 Corthouts Tristan 11/12/2007 niv bep

16/05/2015 Corthouts Cleo 11/11/2009 niv bep

18/05/2015 Verstraeten Pieter 06/06/2006 niv bep E-groep

19/05/2015 De Maeyer Brent 03/04/2007 niv bep

19/05/2015 De Maeyer Kobe 27/06/2009 niv bep

30/06/2015 Capoen Victer 21/10/2007 nivbep

01/07/2015 Verreydt Alexander 23/03/2007 nivbep

01/07/2015 Verreydt Anne-Elize 10/06/2008 nivbep

01/07/2015 Verreydt Anne-Lore 26/11/2009 nivbep

14/07/2015 Loyens Manon 23/04/2007 nivbep

14/07/2015 Willems Sam 16/09/2008 nivbep

26/07/2015 Bellahcene Senay 23/02/2006 nivbep

26/07/2015 Bellahcene Leyla 30/11/2010 nivbep

26/07/2015 Bellahcene Senay 23/02/2006 nivbep

04/08/2015 Geets Maarten 29/06/2008 nivbep

05/08/2015 thys lander 26/02/2008 nivbep

Waarom eerst een niveaubepaling?

Onze groepen zijn ingedeeld volgens niveau (wat de kinderen kunnen), niet volgens 

leeftijd. 

Wij starten in onze zwemschool met vrije slag en rugslag, niet met schoolslag. 

Kinderen die alleen maar schoolslag zwemmen moeten meestal eerst nog (een paar) 

groepen van het voorbereidend zwemmen doorlopen.

Waarom duurt het zo lang voor mijn kind kan instappen na een niveaubepaling? 

Die groepjes van het voorbereidend zwemmen hebben les in het (zeer) kleine bad 

achteraan. De groepen zijn zelfs alfabetisch opgesplitst zodat zoveel mogelijk 

kinderen kunnen les volgen.

Na een testje binnen de zwemschool stromen er kinderen door van het ene niveau naar 

een ander groepje van een hoger niveau. Daarom zijn die groepen zelden leeg genoeg 

om zwemmertjes na een niveaubepaling te laten instappen.

U wordt verwittigd per mail van een eventuele niveaubepaling. Die gebeurt alleen als er plaats vrijkomt. Wij zijn een klein zwembad en dat beperkt helaas de 

instapmogelijkheden…

Na de zwemschool ; recreatie of E - groep. (evaluatie)

Competitie: na selectie door de trainers

Recreatie:

   *jeugdige zwemmers (lagere school en alleen indien reeds lid van ZCT of via een niveaubepaling.) : zat van 20-21u, zondag van 9.30 tot 10.30u

   *sportzwemmers : +12. Geen niveau vereist. Kans tot lesvolgen in baan 1. Zat van 21-22u, zondag van 9-10u

Indien ingeschreven wordt voor “Ik kan al meer dan drijven, blazen onderwater, hoofd onder, drijven op de rug “ : volgt er eerst nog een niveaubepaling, een kleine test 

om uit te maken in welke groep uw kind(eren) kan starten. Deze test gebeurt (soms) tijdens het publiek zwemmen.

Een datum voor een niveaubepaling zal pas geprikt worden in functie van de volgende instap. U kan natuurlijk wel inschrijven. U zal dan op tijd een mail in de bus krijgen met een 

Iedereen dient bij de inschrijving een email - adres van een volwassene op te geven!

Waarom duurt het zo lang voor mijn kind kan instappen na een niveaubepaling?

Wij starten in onze zwemschool met vrije slag en rugslag, niet met schoolslag . 

Kinderen die alleen maar schoolslag zwemmen moeten meestal eerst nog (een paar) groepen van het voorbereidend zwemmen doorlopen. Die groepjes zwemmen in het 

(zeer) kleine bad achteraan. Na een test binnen de zwemschool stromen er kinderen door van het ene niveau naar een ander groepje van een hoger niveau. Daarom zijn 

die groepen zelden leeg genoeg om zwemmertjes na een niveaubepaling te laten instappen.                                   

Opgepast, een niveaubepaling is niet de test binnen de zwemschool om de 10 weken, waarvan er een datum op het prikbord hangt. 

Onze groepen zijn ingedeeld volgens niveau, niet volgens leeftijd.


