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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

In het schooljaar 2012-2013 is de gemeente Haarlem gestart met een nieuwe aanpak 
voor het schoolzwemmen, de zwemgymles genoemd. Bij de start van deze aanpak 
heb ik u beloofd om na een jaar deze nieuwe aanpak te evalueren. Bij deze brief 
treft u het evaluatierapport aan van SRO, die de zwemgymles voor ons uitvoert. 

De doelen van de zwemgymles zijn: 
Alle kinderen met minimaal diploma A naar het voortgezet onderwijs; 
Vergroten van de zelfredzaamheid in het water van basisschoolkinderen; 
Het bewegingsonderwijs efficiënter inzetten; 
Alle gediplomeerde kinderen de mogelijkheid bieden om via School in de Wijk, 
naschools te gaan zwemmen; 
Plezier in het water. 

Ik schets u door middel van deze brief graag de belangrijkste punten die uit de 
evaluatie naar voren zijn gekomen. 

In het eerste jaar namen 15 basisscholen en 9 speciaal (basis) onderwijsscholen 
deel aan de zwemgymles. In het huidige schooljaar zijn 3 nieuwe basisscholen 
gestart met het programma. Dit betekent voor schooljaar 2013/2014 dus een 
deelname van 18 basisscholen en 9 speciaal (basis) onderwij sscholen. 
Van de kinderen zonder diploma heeft 82% (34 kinderen) tijdens de 
zwemgymles zijn of haar diploma A behaald. De kinderen die het diploma niet 
hebben gehaald hebben te kort meegedaan met het schoolzwemmen of hebben 
last van extreme watervrees. 
Belangrijk neveneffect is dat er 204 kinderen door de zwemgymles een B of C 
diploma hebben gehaald, zonder dat hier apart voor geoefend is. Juist door de 
variatie in het aanbod verbetert de zwemvaardigheid van kinderen. 
Er wordt gewerkt met verschillende thema's: survival, wedstrijdzwemmen, 
snorkelen, waterpolo en het verbeteren van de zwemslagen. Ook zijn er speciale 
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winterlessen georganiseerd die gericht waren op het overleven als je door het ijs 
zakt. 
Voor het speciaal (basis) onderwijs zijn aparte afspraken gemaakt, waarbij het 
programma per school is aangepast aan de doelgroep. Dit heeft ook effect op 
het halen van de diploma's. Voor sommige kinderen zal een A-diploma nooit 
haalbaar zijn, maar is het overwinnen van watervrees al een enorme stap 
voorwaarts. 
Leerlingen en groepsleerkrachten zijn over het algemeen erg enthousiast over 
deze aanpak. Suggesties tot verbetering worden gelijk door het personeel van 
SRO opgepakt. 
De vangnetten zijn in ontwikkeling en worden sinds de meivakantie 
aangeboden. Eerst is begonnen met een aanbod voor kinderen van groep 8 die 
nog geen diploma A hadden. Dit vond plaats tussen de meivakantie en de 
zomervakantie. Hier waren maar 6 deelnemers voor, maar dit leverde wel een 
100% score op! Op dit moment kunnen scholen (ook scholen die niet meedoen) 
het hele jaar door groep 8-ers aanmelden die geen A-diploma hebben. Buiten 
schooluren kunnen kinderen dan alsnog dit diploma halen. 
In het voorjaar 2014 komt er een vangnet voor kinderen uit groep 5 die nog 
geen diploma hebben en die op een school zitten die meedoet met het 
schoolzwemmen. Op deze manier is de kans groot dat ze hun diploma halen en 
met de zwemgymles mee kunnen doen. 
In samenwerking met Sportsupport heeft SRO een programma ontwikkeld voor 
een naschools zwemaanbod. Dit zal in 2014 op de menukaart Sport komen voor 
het School in de Wijk aanbod (Brede School). 
Er is een uitgebreid communicatietraject gestart richting scholen en ouders. Via 
een folder die bij de CJG's en op scholen wordt uitgedeeld worden ouders op de 
hoogte gebracht van deze aanpak en wordt het belang van zwemles nogmaals 
onderstreept. 
Met scholen is regelmatig overleg en hen is ook verzocht die informatie en de 
wijziging van de aanpak schoolzwemmen op te nemen in hun nieuwsbrieven. 
Bovendien besteedt SRO er veel aandacht aan via hun nieuwsbrief en website. 
Ook op de site van de gemeente Haarlem en de CJG-site is informatie geplaatst. 
Tot slot zijn ouders van kinderen zonder diploma en zwemles uit groep 4 door 
mij als wethouder aangeschreven, om hen op deze manier aan te sporen hun 
kinderen toch zwemles aan te bieden. 
56% van de scholen fietst of loopt naar het zwembad. Dit komt ten goede aan 
het beweeggedrag van de kinderen. 
222 kinderen kunnen zwemles volgen met steun van het Jeugdsportfonds. 

Voor het nieuwe jaar zijn de aanbevelingen van scholen en zwemonderwijzers al 
gebruikt om aanpassingen te doen in het programma. Denk hierbij aan afwisseling 
in de lessen en het aanbieden van survivalzwemmen. 

Het programma is volop in ontwikkeling en wordt steeds meer toegespitst op het 
begeleiden van de kinderen die geen diploma dreigen te halen en het verbeteren van 
de zwemvaardigheid van kinderen die al wel in het bezit zijn van een diploma. 
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Daarnaast blijft zowel de gemeente als SRO actief om bezwaren en knelpunten bij 
niet-deelnemende scholen weg te nemen, zodat steeds meer kinderen van dit aanbod 
gebruik kunnen maken doordat de betreffende scholen zich aansluiten. Dit gebeurt 
door middel van presentaties in de directie-overleggen van de verschillende 
schoolbesturen en individuele gesprekken met schooldirecties. Het belangrijkste 
argument van scholen om niet deel te nemen is "geen tijd". Wij hopen dat door de 
terugkerende aandacht voor dit onderwerp in de (bestuurlijke) overleggen de 
bezwaren en knelpunten worden weggegenomen. 

Het nieuwe schoolzwemjaar is inmiddels volop bezig. De vangnetten worden 
uitgerold en de drie nieuwe scholen zijn met enthousiasme begonnen. De 
voorbereidingen voor de winterlessen en de survivallessen zijn al volop aan de 
gang. Ook komt er nog een 'goede doelen'-actie. Wij gaan ervan uit dat volgend 
jaar opnieuw meer scholen aansluiten bij de zwemgymles. 

Met vriendelijke groet, mede namens collega Jack van der Hoek, wethouder sport. 

I 
I 
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Algemeen 
In schooljaar 2012-2013 is in de gemeente Haarlem een nieuwe vorm van 
schoolzwemmen gestart 'de zwemgymles' voor de bovenbouw van basisschoolleerlingen 
in de gemeente Haarlem. Dit is een onderdeel van het bewegingsonderwijs en valt dus 
onder het aantal uren dat een school krijgt om bewegingsonderwijs aan te bieden. Met 
deze lessen wordt een afwisselend en modulair zwemprogramma aangeboden voor 
groepen in de bovenbouw. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering 
van "vangnetten" voor kinderen die aan het eind van de basisschool nog geen 
zwemdiploma hebben. Hiermee streven we naar het halen van de doelstelling "geen kind 
van de basisschool zonder zwemdiploma". De organisatie, coördinatie en uitvoering ligt 
bij SRO Kennemerland. Op basis van het door SRO opgestelde prestatieplan, is door de 
gemeente Haarlem een bedrag beschikbaar gesteld om dit plan uit te voeren. 

Deelname 
Er zijn in Haarlem 29 reguliere basisscholen en elf speciaal (basis) onderwijsscholen. Van 
deze scholen namen tijdens schooljaar 2012-2013 vijftien reguliere basisscholen en negen 
speciale (basis) onderwijsscholen deel aan de zwemgymles, dan wel schoolzwemlessen. In 
totaal namen bijna 1.000 Haarlemse leerlingen deel aan de zwemlessen. Om de deelname 
aan het schoolzwemprogramma voor de komende schooljaren te bevorderen is de 
huidige werkwijze met zijn vele mogelijkheden in vergaderingen van schooldirecties door 
SRO nader toegelicht. Dit heeft drie nieuwe aanmeldingen opgeleverd voor het schooljaar 
2013-2014. 

Kick Off 
Op donderdag 20 september 2012 heeft de officiële 'kick off van de zwemgymles 
Haarlem plaats gevonden. Dit werd gevierd met een zwemwedstrijd tussen de wethouder 
Sport (Jack van der Hoek en de wethouder Onderwijs (Jan Nieuweburg). 

Dl JZ 
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Deelnemende scholen 

Basisonderwijs 

- Hannie Schaftschool 
- De Wilgenhoek 
- De Dolfijn 
- De Zuiderpolder 

De Beatrixschool 
Sint Bernardusschool 
Franciscus Xaverius 
Monseigneur Huibersschool 
De Brandaris 
De Veronicaschool 

- Sint Bavoschool 
Liduinaschool 
De Dreefschool 

- Al Ikhlaas 
De Talenten 

Speciaal (basis) onderwijs 

Albert Schweitzerschool 
- Focus 
- Van Voorthuijsenschool 

Hildebrandschool 
Dumontschool 

- De Schelp 
- De Satelliet 

De Trapeze 
- Gunning 

Leerdoelen 
Doelen van de zwemgymlessen zijn: 

Vergroten zelfredzaamheid 
- Alle kinderen gaan met minimaal een zwemdiploma A naar het voortgezet f v 

onderwijs 
Het bewegingsonderwijs wordt efficiënter ingezet V * 
Alle gediplomeerde kinderen hebben de mogelijkheid om via School in de Wijk ^ • 
naschools te gaan zwemmen 
Plezier ondervinden in het water 
Andere vormen van samenwerking ondervinden 

- 3 -
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Thema's 
Alle deelnemende basisscholen kregen les in verschillende thema's waaronder survival, 
wedstrijdzwemmen, snorkelen en het verbeteren van de verschillende zwemslagen. De 
leerlingen, die nog geen diploma's hebben, zwemmen eerst voor het A diploma en 
voegen zich daarna bij de rest van de klas. ledereen krijgt ook de kans om, bij voldoende 
geoefendheid, voor het B en C diploma af te zwemmen. De lessen hebben primair een 
educatief doel en worden in verschillende thema's door het jaar heen gegeven. De 
winterlessen zijn hier een voorbeeld van. Deze lessen zijn ervoor ontworpen om 
leerlingen te leren overleven als zij door het ijs zakken in een wak. Ook zijn er lessen 
gericht op het redden van jezelf en drenkelingen. Voor deelname aan het thema 
"winterlessen" zijn ook de scholen uitgenodigd die (nog) niet aan het huidige 
schoolzwemprogramma deelnemen. Drie scholen hebben van dit aanbod met totaal 8 
groepen gebruik gemaakt. 

Itüiiiiiiiii 

Speciaal Onderwijs (1) 
Met het speciaal onderwijs zijn aparte afspraken gemaakt. De meeste scholen komen 
zwemmen met verschillende groepen over meerdere leerjaren, zodat de leerlingen 
meer kans maken op een A diploma, dan wel B en C diploma. Het programma voor het 
Speciaal Onderwijs wordt gegeven conform het bekostigingsstelsel (rijksvergoeding) voor 
het Speciaal Onderwijs. Afhankelijk van het type Speciaal Onderwijs wordt in sommige 
gevallen met specifieke groepen ook de zwemgymlessen gevolgd. 

Dl 
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Resultaat 
Het hele schooljaar is hard gewerkt om de gestelde doelen te bereiken. Dit is ook goed te 
zien in de behaalde resultaten in de Planeet en het Boerhaavebad. De kinderen die in dit 
schooljaar het A-diploma niet haalden hebben extreme watervrees of slechts een half 
jaar deel genomen (10 lessen) aan het programma. Zij worden aan het einde van het jaar 
opgevangen in een vangnet om te proberen alsnog het A diploma te halen. De resultaten 
zijn hieronder in de schema's terug vinden. 

de Planeet Gehaalde diploma's 
Geen A A B C 

Sint Bavo eemstraat 0 X X X 8 
Liduinaschool 1 0 X X X 5 
Liduinaschool 2 1 1 100% X X 
Liduinaschool 3 0 X X X 6 
Sint bavo reviusstraat 1 0 X X X 6 
Sint bavo reviusstraat 2 0 X X 1 8 
Beatrixschool 1 0 X X X 5 
Beatrixschool 2 0 X X X 5 
Wilgenhoek 0 X X 2 3 
Dolfijn 4 3 75% 4 X 

TOTAAL 5 4 80% 7 46 

Boerhaavebad Gehaalde diploma's 
Geen A A B C 

Veronicaschool 5 4 80% X X 
Mgr. Huibersschool 6 6 100% 4 3 
Hannie Schaft 5 4 80% 10 6 
de Dreefschool 1 0 X X X 11 
de Dreefschool 2 1 1 100% 3 10 
Al Ikhlaas meisjes 5 3 60% X X 
Al Ikhlaas jongens 4 3 75% 2 X 
Zuiderpolder 9 8 88,80% X X 
Bernardus 0 X X 4 16 
De Talenten 0 X X 9 9 
De Brandaris 0 X X 4 9 
Fransiscus Xaverius 0 X X X X 

TOTAAL 35 30 83% 36 64 
Dl 

0) 
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Speciaal Onderwijs (2) 
Voor het speciaal onderwijs gelden andere uitgangspunten. Sommige leerlingen leren 
trager of hebben beperkingen zodat zij moeilijker een zwemdiploma kunnen halen. 
Daardoor wordt het programma voor meerdere schooljaren (conform de rijksvergoeding) 
aangeboden en is naast het behalen van het A diploma ook gericht op het jezelf kunnen 
redden in het water. De resultaten hiervan zijn dan ook niet te vergelijken met die bij het 
regulier basisonderwijs. De resultaten van afgelopen schooljaar zijn vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. 

Speciaal onderwijs Gehaalde diploma's 
Geen A A B c 

Dumont 20 4 3 0 
Focus 20 3 4 0 
Hildebrand 17 6 2 0 
Satelliet 15 5 3 2 
De Schelp 21 6 3 3 
De Trapeze 30 14 6 0 
van Voorthuijsen 28 5 3 4 
Albert Schweitzer 31 5 3 2 
Gunningschool 32 10 11 2 
TOTAAL 214 58 38 13 

91 
iS 
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Evaluatie 
Aan het eind van het schooljaar is aan de, aan het schoolzwemmen deelnemende, 
scholen een evaluatieformulier gezonden om feedback te krijgen van de bevindingen van 
de scholen over het vernieuwde programma. Helaas was de respons {< 50%) matig. 

Uit de ontvangen evaluatieformulieren kunnen we afleiden dat zowel leerlingen als 
docenten erg enthousiast zijn over de zwemgymles. 

Uitkomsten/Opmerkingen: 

• Leuke, enthousiaste zwemleerkrachten. Goede, afwisselende lessen. Echt een 
meerwaarde. De leerlingen zijn de hele les actief. Ik merk zelfs een verbetering in 
conditie. Ik ben er heel blij mee (en de kinderen ook!)'aldus Anja Schoots van 
basisschool de Talenten. 

• 'De kinderen vinden het schoolzwemmen erg leuk. De kinderen zijn drie kwartier 
actief bezig. De lessen zijn afwisselend en intensief. Fijn dat kinderen ook nog hun 
B of C diploma kunnen halen.' 

• 'Een goed initiatief om dit met de bovenbouw te doen.' aldus Patricia van Halm 
van basisschool de Liduinaschool. Slechts één school heeft uitgesproken liever te 
zwemmen in de onderbouw. 

• Andere opmerkingen waren: dat docenten de leerlingen een cijfer willen geven 
voor de lessen bijvoorbeeld door een registratie per thema. 

• De meeste leerkrachten zijn bekend met het plan schoolzwemmen, dat aan het 
begin van het schooljaar aan alle deelnemende scholen en schoolbesturen is 
gezonden. 

• De Gunningschool ziet nog verbeteringsmogelijkheden om de lessen voor de 
leerlingen zonder A diploma nog leuker te maken zodat de leerlingen extra 
motivatie krijgen om te blijven zwemmen. 

• Het tussentijds kunnen afzwemmen voor het zwemdiploma wordt door veel 
scholen toegejuicht en geeft de leerlingen extra motivatie. 

> 
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Samenwerking tussen organisaties 

De samenwerking tussen verschillende organisaties is erg goed verlopen. Zo zijn de 
winterlessen georganiseerd in samenwerking met Nautic Explorer, duikvereniging in 
Haarlem. Zij zorgden (met duikuitrusting in het water) ervoor dat de kinderen die in 'het 
wak' vielen, indien zij hulp nodig hadden, weer netjes boven water konden komen. 

Een aantal lessen zwemmend redden is georganiseerd in samenwerking met de 
Reddingsbrigade Haarlem. Ook hier is alles zeer goed verlopen en gaven vrijwilligers 
delen van de les om de leerlingen te leren hoe zij elkaar en zichzelf konden redden na het 
vallen uit een bootje. 

Stagiaires van het CIOS komen elk jaar stage lopen bij zowel de particuliere lessen als de 
zwemgymlessen. Hierdoor hebben we extra ogen op het bad en krijgen jonge 
zwemlesgevers de kans om ook les te geven aan de kinderen van de bovenbouw van de 
basisschool. De ClOS'ers lopen de hele dag mee met één zwemonderwijzer. Zo kunnen zij 
goed ervaren hoe een dag van een zwemonderwijzer eruit ziet en worden zij nauwlettend 
in de gaten gehouden door één en de zelfde persoon. 

Daarnaast wordt samengewerkt met Sportsupport bij de organisatie van het scholen 
waterpolo toernooi. 
De schoolzwemwedstrijden worden al jaren georganiseerd door Tony Butter (gymdocent 
van basisschool de Cirkel), in samenwerking met Sportsupport en de zwembaden. 

Activiteiten in het lesplan 

Survival 
Snorkelen 
Wedstrijdzwemmen 

- Waterpolo 
- Waterspelen 
- 'Beter leren zwemmen' 
- Zwemmend redden 

Op de volgende pagina vindt u het beknopte programma. 

Dl JD 
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JAARPLANNING ZWEMGYMLES 2012-2013 

Thema Bijzonder S(B)0 info 
Introductie 

Waterpolo intro 

Wedstrijdzwemmen 

Waterspelen 

Herfstvakantie 

Wedstrijdzwemmen 

Wedstrijdzwemmen 

Waterpolo 1 

Waterpolo 2 

Waterpolo 3 

Winterlessen Start testen afzwemmen 

Waterspelen 

Sinterklaasles Met kleding + afzwemmers 

Waterpolo Extra afzwemmers doorgeven 

Waterspelen Afzwemmen 

Kerstvakantie 

Kerstvakantie 

15 Waterspelen 

Snorkelen 1 Wedstrijden 

Snorkelen 2 

Snorkelen 3 

Eindles Uitdelen brieven kijkdag 
Zwemmend Redden 
1 Kijkdag 

Krokusvakantie Krokusvakantie 
Zwemmend Redden 
2 
Zwemmend Redden 
3 

Reddingsbrigade 

Survival 1 testen afzwemmen 

Survival 2 Goedevrijdag testen afzwemmen 

1 1 Survival 3 2de paasdag met kleding aan zwemmen 

Eindles laatste oefenles afzwemmen 

Afzwemmen Afzwemmen Afzwemmen 

14 Afsluitles Afsluitles Afsluitles 

Meivakantie Meivakantie 
Meivakantie hemelvaartsdag Meivakantie 
Waterpolo Extra zwemgymlessen 

Wedstrijdzwemmen 2e pinksterdag Extra zwemgymlessen 

Snorkelen Extra zwemgymlessen 

Zwemmend Redden Extra zwemgymlessen 

Survival Extra zwemgymlessen 

Waterslagbal Extra zwemgymlessen 

Afzwemmen Extra zwemgymlessen 

Vrijzwemmen Extra zwemgymlessen 

Zomervakantie Extra zwemgymlessen 

-9-
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Organisatie 
Het lesprogramma is ontworpen door de combinatiefunctionaris schoolzwemmen en de 
lessen worden door ervaren zwemonderwijzers gegeven. De lessen kunnen aangepast 
worden op het niveau van de groep. Hiervoor zijn de zwemonderwijzers 
verantwoordelijk. De lessen duren 45 minuten. Bij het Speciaal Onderwijs kiezen de 
scholen voor 45 of 30 minuten zwemles. De controle op de juiste uitvoering van het 
programma word gedaan door de combinatiefunctionaris en de bedrijfsleiders van beiden 
zwembaden. 

Manager Sport/Zwembaden 

Bedrijfsleiders zwembaden Combinatiefunctionaris Schoolzwemmen 

Assistenten bedrijfsleiders 

Zwemonderwijzers 

Vangnetten 
Aan alle scholen is gevraagd om een lijst met diploma's op te sturen, waarin staat welke 
leerlingen in groep 4 en groep 8 nog geen diploma hebben. Zo wordt er bijgehouden 
hoeveel en welke leerlingen er voor de start en na afloop van het schoolzwemmen geen 
zwemdiploma hebben. Leerlingen in groep 4 zonder zwemdiploma krijgen een brief van 
de gemeente met de aanbeveling om zo snel mogelijk het A diploma te behalen, zodat zij 
later deel kunnen nemen aan de zwemgymlessen in groep 6, 7 of 8. 

Na intensieve voorbereiding wordt in het najaar gestart met de uitvoering van een 
vangnet, dat voorziet in een aanbod van zwemlessen voor leerlingen van groep 8, die nog 
niet in het bezit zijn van een zwemdiploma. Het thema hiervoor is "groep 8 gaat voor A". 

Naschools 
Na een oriëntatie in het eerste halfjaar 2013 op de mogelijkheden voor naschoolse 
zwemactiviteiten in samenwerking met Sportsupport zijn in het prestatieplan 
schoolzwemmen van SRO Kennemerland ook naschoolse zwemactiviteiten opgenomen. 
Het huidige programma 2013-2014 voorziet in naschoolse zwemactiviteiten i.s.m. 
Sportsupport. Hiervoor is een soort menukaart ontwikkeld waaruit leerlingen kunnen 
kiezen De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. (D 

> 
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Communicatie 

Ter bevordering van de zwemvaardigheid is er een folder gemaakt voor met name de 
ouders. Deze folder is op scholen en bij GG's (Centrum voor Jeugd en Gezin) uitgedeeld. 
Hierin staat hoe belangrijk het is dat een kind een zwemdiploma haalt. 

Financieel oogpunt 

In samenwerking met het jeugdsportfonds is er een regeling voor ouders met een 
financieel te lage draagkracht. Zij kunnen via een contactpersoon op school een 
tegemoetkoming voor zwemlessen aanvragen. Hiermee kunnen zij zowel bij SRO als bij 
zwemverenigingen terecht voor zwemles. 

Verbeterpunten 

- Diverse scholen zien nog onvoldoende het nut in van de zwemgymlessen. Zij 
kiezen liever voor de gymles in de eigen gymzaal of een gymzaal op nog geen 5 
minuten lopen van de school. 

- De deelname aan de pilot voor het vangnet groep 8 viel enigszins tegen. Het 
potentieel voor deelname aan dit vangnet ligt vele malen hoger dan de 6 
deelnemers aan de pilot. 
Matige respons (ca. 30%) op het terugsturen van het evaluatieformulier door de 
scholen. 

Sterke punten 

Positieve reacties van zowel leerlingen als docenten, elke school heeft aan het 
einde van het jaar aangegeven de zwemgymlessen heel leuk gevonden te hebben. 
De leerlingen gebruikten vooral de termen 'leuk', 'gaaf' etc. De docenten vonden 
het vooral erg educatief en waren blij dat de leerlingen zoveel lol hadden met 
sporten, ook zagen zij de conditie van de kinderen verbeteren na een aantal 
weken. 
Samenwerking verenigingen/derden zoals Nautic Explorer, de Haarlemse 
Reddingsbrigade en het CIOS. 

- De "Winterlessen" (één week in december) waaraan ook scholen hebben 
meegedaan die niet aan het programma schoolzwemmen deelnamen. Dl JZ 

cü 
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Aanbevelingen 

De lessen voor komend schooljaar aanpassen op de ervaringen van het afgelopen 
schooljaar. 
Scholen en schoolbesturen die nog niet deelnemen aan het programma 
schoolzwemmen opnieuw informeren over de vele mogelijkheden in het 
programma en blijvend stimuleren om hieraan deel te gaan nemen. 
De deelname aan het vangnet van ongeoefende zwemmers uit groep 8 
stimuleren. 
Ter stimulering van de geoefendheid voor aanvang van het schoolzwemmen een 
voorvangnet creëren voor leerlingen die het volgende schooljaar gaan deelnemen 
aan het schoolzwemmen en nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A. Dit 
vangnet moet er voor gaan zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen die gaan mee 
doen aan de zwemgymlessen, kunnen zwemmen. De laatste twee maanden voor 
de zomervakantie krijgen zij de kans om deel te nemen aan speciaal hiervoor 
gecreëerde lessen. 
Om het programma te kunnen blijven ontwikkelen is een hogere respons nodig op 
het terugontvangen van de evaluatieformulieren van de basisscholen die 
deelnemen aan het schoolzwemmen. De schooldirecties er op wijzen dat het 
invullen en terugsturen van het evaluatieformulier schoolzwemmen een 
belangrijke input is voor een eigentijds en op de praktijk gericht 
schoolzwemprogramma. 
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