
 

 

 

 

  

 

 

 

 Retouradres: Postbus 46, 1000 AA Amsterdam 

 (Ouders/ verzorgers van) 

Kinderen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool 

Leerlingen op het voortgezet onderwijs 

Zonder zwemdiploma 

 

 
 

 

 Datum Oktober 2019 
11 Behandeld door Heidi Oudejans, Jelte de Vries 

 e-mailadres schoolzwemmen@amsterdam.nl  
   

 Beste leerling  (geachte ouder/ verzorger), 

 

Je zit in groep 7 of groep 8 of op de middelbare school en je hebt nog geen zwemdiploma. Als je dat 

graag zou willen, zijn daar nu mogelijkheden voor! Gemeente Amsterdam heeft zwemlessen ingekocht 

waar je aan mee kunt doen. Hier hoef je niet voor te betalen. Hieronder zie je hoe je je hiervoor kunt 

opgeven. Let op: als je je opgeeft, verwachten we je elke week op de les! 

  

Zwembaden en tijden 

Er zijn lessen in verschillende zwembaden verspreid over de stad. Als je je aanmeldt, vind je in het 

formulier een overzicht van de zwembaden en tijden. Je kunt alle zwembaden en tijden die voor jou 

mogelijk  zijn aankruisen. Je wordt dan geplaatst op de les waar het eerst plaats is.  

Sommige dagen en tijden zijn populairder dan andere tijden. Als de groep vol is, kom je op een wachtlijst. Je 

zult dan ook altijd bericht krijgen of je op een andere dag/tijd of in een ander zwembad wilt zwemmen. 

Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst van een volledige aanmelding.  

Sommige lessen hebben al een wachtlijst, dan staat dit erachter. Je mag je daarvoor wel opgeven. 

 

Hoe kun je je opgeven? 

Ga naar www.amsterdam.nl/schoolzwemmen.  

Klik op “Inschrijven” onder het kopje “A-diploma schoolzwemmen”.   

Ga eerst akkoord met de voorwaarden.  

Vul daarna al je gegevens in.  

Kies dan de lessen waar je naar toe kunt.  

Controleer je gegevens goed en klik dan op “verzenden”.  

Zodra er plaats is in één van de lessen van je keuze, ontvang je per post een deelnamebewijs.  

Gaat dit lang duren, dan mailen we je of je naar een ander zwembad kunt of op een andere dag/ tijd. 

Zorg dus dat het mailadres klopt! Behalve het deelnamebewijs nemen we alleen via mail contact op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heidi Oudejans 

Jelte de Vries 

Programma schoolzwemmen Gemeente Amsterdam 


