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FAQS 
 

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen starten?  

Kinderen kunnen starten bij ons vanaf de leeftijd van 4 jaar (meestal bij de eendjes). Ouder-kind 

zwemmen (ukkepuk) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar. 

Op welke momenten wordt er gezwommen?  

We zwemmen momenteel op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor een 

indicatie van de groepjes die op deze momenten zwemmen kan je een document op onze website 

raadplegen (leerlijn+werking).  

Hoe lang duurt een les?  

30 minuten. Dit kan altijd een beetje uitlopen omdat we zo veel mogelijk actieve leertijd proberen te 

benutten.  

Welke leerlijn wordt er gebruikt?  

Bij Vita werken we volgens de leerlijn die werd ontwikkeld door ISB: Fred brevet. Het is een 

praktische manier om kinderen waterveilig te maken in de eerste plaats én tegelijkertijd worden de 

zwemslagen aangeleerd. Op onze website vind je meer informatie over onze leerlijn en over de 

doelstellingen van elk groepje.  

Hoe kan ik een aanvraag doen?  

Je kan via onze website https://vita-denuyt.be/zwembad/zwemschool/ een aanvraag doen voor het 

gewenste groepje. We zetten je dan op onze wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt zal je 

gecontacteerd worden met een voorstel van zwemmoment (dag en uur).  

Hoe weet ik in welk groepje mijn kind thuishoort?  

Op onze website kan je onze leerlijn en doelstellingen van elk groepje vinden.  

Mijn kind heeft al een reeks gedaan, hoe moet ik hem/haar inschrijven voor een nieuwe reeks?  

Als je kind al een reeks bij ons gezwommen heeft, krijg je van ons na of tegen het einde van de reeks 

een mailtje met het voorstel van groepje en uur, met daarbij de vraag om opnieuw in te schrijven. De 

inschrijving is compleet als de betaling is volbracht.  

Hoe kan ik betalen?  

Kan zowel via de webshop https://vitamol.recreatex.be/ als aan onze balie. Betalen met sport- of 

vrijetijdscheques is mogelijk aan onze balie. 
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Wat bij een gemiste les?  

Vanaf minstens 4 gemiste lessen + geldige reden (doktersbriefje/…) voorzien we een terugbetaling of 

korting voor de volgende lessenreeks. Stuur de reden + rekeningnummer door naar 

zwemschoolmol@vitagroep.be. 

Hoe wordt er geëvalueerd?  

We evalueren op basis van de doelstellingen van Fred Brevet. We proberen tijdens de lessen 

permanent te evalueren en te kijken welke doelstellingen de kinderen bereiken. De lesgevers kunnen 

wel nog altijd een laatste test doen om een finaal zicht te krijgen op de vorderingen van de kinderen.  

Vaak is gebeurt dit de voorlaatste les. 

De laatste les krijgen de kinderen al dan/niet hun brevetje mee naar huis. Indien de doelstellingen 

niet bereikt zijn krijgt je kind een ‘bijna-brevet’ waarop staat waaraan er nog gewerkt kan worden.  

Ik kon de laatste les niet aanwezig zijn, wat met het brevet?  

De niet-opgehaalde brevetten leggen we aan onze balie, waar je het brevet kan ophalen wanneer het 

voor jou past.  

Kan mijn kind tijdens de reeks van groep wisselen?  

Als we tijdens de reeks merken dat de groep waar je kind in zit niet overeenkomt met de 

vaardigheden van je kind, kan je nog van groep wisselen op voorwaarde dat de groepsbezetting dit 

toelaat.  

Kan mijn kind tijdens de reeks van zwemmoment wisselen?  

Als tijdens de reeks het zwemmoment niet meer haalbaar is stuur je best een mailtje naar 

zwemschoolmol@vitagroep.be. Dan kunnen we samen de opties bekijken.  

Is een badmuts nodig?  

Voor aanvang van je eerste les krijg je aan de balie een badmuts mee. Elk groepje heeft een andere 

kleur badmuts. Op die manier is het direct duidelijk voor de lesgevers en de redders in welk groepje 

je kind zit. Deze badmuts hoef je achteraf ook niet terug te geven.  

Is een brilletje nodig?  

Voor de groepjes watergewenning en ouder-kind zwemmen is een brilletje niet nodig. Vanaf fase 1 

(zeehond) is een brilletje wel aangeraden.  

Hoe verloopt een zwemles? (omkleden, …)  

Als je kind bij ons start krijg je van ons een mailtje met daarin alle praktische informatie (omkleden, 

verloop van de les, …) 
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