


 

Bij Wasko zien we zwemles als een belangrijk onderdeel 
van de opvoeding. Leren zwemmen draagt bij aan de 
zelfredzaamheid van kinderen. Dat is belangrijk in een  
waterrijk land zoals Nederland. Daarnaast is het een  
gezonde manier van bewegen. Met zwemles onder BSO-
tijd ontzorgen we ouders en geven we kinderen ruimte 
om te groeien. Maar vooral … is het gewoon gezellig! 

 

Hoe werkt het? 

• Vanaf 4 jaar kun je je kind inschrijven bij Sportcentrum  
De Blokweer voor het ABC zwemmen van de gemeente.  Geef bij de inschrijving aan dat je zoon of dochter doorgaat met 
zwemles van 16.15 tot 17.00 uur vanuit de Wasko-BSO. 

• Zodra er plek is in de les ‘watergewenning’ neemt een medewerker van het zwembad contact met je op.   
De watergewenning wordt begeleid door ouders/verzorgers. 

• Na de watergewenning kunnen de kinderen, mits er plaats is, overstappen naar de zwemles via de Wasko BSO  
voor het A– diploma). 

• Neem na de watergewenning contact op met de afdeling kindplanning van Wasko (kindplanning@wasko.nl of  
078-6157165) en geef aan per wanneer je kind mag starten met de zwemles en op welke dagen het komt (maandag, dins-
dag of donderdag). 

• Eventueel is het mogelijk om 2x per week te zwemmen waarvan 1 dag vanuit de BSO en de andere dag door jezelf wordt 
begeleid.  Als dit het geval is, geef dit dan goed aan zodat er niet teveel kosten in rekening gebracht worden. 

• Geef dit ook s.v.p. door aan de medewerkers op de BSO en via e-mail aan zwemles.alblasserdam@wasko.nl. Vaak is het 
kort dag en zo zorgen we dat alles op rolletjes loopt. 

 
Praktische zaken 

• De kinderen worden bij hun eigen BSO opgehaald en naar het zwembad gebracht. Na afloop van de zwemles worden de 
kinderen weer teruggebracht naar hun BSO. De tas met zwemspullen gaat dus ’s ochtends al mee naar school en vervol-
gens naar de BSO.  

• De pedagogisch medewerker zorgt dat de kinderen zich omkleden en begeleidt ze naar het zwembad.  Ze blijft bij de kin-
deren tot de zwemdocent het overneemt. Daarna is de pedagogisch  medewerker aanwezig in de kantine als aanspreek-
punt. 

• De pedagogisch medewerker heeft de persoonlijke zwempas met zwemtegoed in bewaring  

 
Kosten 

De kosten voor de Wasko BSO zwemles begeleiding en vervoer 
zijn: 

• € 10 per maand voor 1x zwemmen per week   

Deze kosten worden automatisch  
verrekend met de maandelijkse  
factuur. 

 

 

 

  

 


