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                                 Informatie over Watergewenning  
                                  KLEUTERS en Kleuterzwemmen 
 
Watergewenning voor kleuters (WK) heeft niets met zwemlessen te maken.  De kleuters vanaf 3 jaar tot 
ongeveer 4 à 5 jaar gaan onder leiding van een gediplomeerde monitor zonder ouders “wennen” aan 
het water en leren in een les van 30 minuten uiteindelijk drijven met een plankje.  Doel is ook om 
paniekreacties aan het zwembad of aan het strand te voorkomen. Kleuters die kunnen drijven zonder 
plankje en hun hoofd onder water kunnen dan doorstromen naar de lessen kleuterzwemmen. 
De groepen worden beperkt gehouden tot 8 à 9 deelnemers per sessie, en is enkel bestemd voor leden 
van de Gezinsbond uit onze organiserende afdelingen.. 
De kleuters worden in 3 groepen  verdeeld al naargelang hun leeftijd en vorderingen. 
De kostprijs voor 10 lessen bedraagt € 42,00. 
In die bijdrage zijn begrepen: inkom zwembad, lesgeld, verzekering en een redder-opzichter. 
Er wordt, op zaterdagvoor- en namiddag en op zondagvoormiddag,  drie keer per jaar een reeks van 10 
lessen georganiseerd: : januari-maart, april-juni en september-november. 
 
Kleuterzwemmen (KZ) is het vervolg op watergewenning voor kleuters.  Kleuters vanaf 5 jaar of zij die 
kunnen  “pijlen” (drijven zonder plankje), leren er de beginselen van de schoolslag en watertrappelen 
Een les duurt 30 minuten. 
Op zaterdag duren de lessen van KZ2 en GEV echter 45 minuten. 
Aan de lessen KZ is geen resultaatsverbintenis of diploma verbonden! 
De groepen worden beperkt gehouden tot 8 à 9 deelnemers per sessie, en is enkel bestemd voor leden 
van de Gezinsbond uit onze organiserende afdelingen.  
De kostprijs voor 10 lessen van 30 minuten bedraagt € 42,00.  
Het lesgeld voor de 10 lessen van 45 minuten bedraagt € 63,00. 
In die bijdrage zijn begrepen: inkom zwembad, lesgeld, verzekering en een redder-opzichter. Er wordt, 
op zaterdagvoor- en namiddag en op zondagvoormiddag, drie keer per jaar een reeks van 10 lessen 
georganiseerd: : half januari-maart, begin april-juni en half september-november. 

Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen korting: € 2 voor het tweede deelnemende kind, € 5 voor het derde 
kind. 

Max leeftijd bij inschrijving is  4 jaar ( 48 maanden)!!! 
 
Voor inschrijvingen en verdere inlichtingen stuur je best een mail naar: 

zwemmengezinsbond@gmail.com of bel je de infotelefoon 0473/369775 na 18.00 uur 

Vermeld hierbij volgende gegevens: 
Naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, eventueel de naam van de deelgemeente, naam 
begeleidende ouder, GSM, naam van het ziekenfonds, lidnummer Gezinsbond 
 
Het zwembad van Sint-Oda is bereikbaar via de parking aan de Kapelstraat en niet via de 
hoofdingang aan de Breugelweg 200, 3900 Overpelt. 
 
De organiserende afdelingen: Achel, Grote Brogel, Hechtel, Meeuwen, Neerpelt, Overpelt, Kaulille en 
Wijchmaal. 
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