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Leren zwemmen met Fred Brevet
De leerlijn zwemmen is een onderbouwde leidraad om zwemlessen in  
zwembaden te coördineren en stroomlijnen. Dit is geen complexe 
wetenschappelijke studie, maar de leerlijn is een praktische aanpak om 
kinderen waterveilig te maken. Het is een leidraad die loopt van water-
wennen naar leren zwemmen tot zwemsport.  

In de leerlijn volgen brevetjes elkaar op. We starten bij eendje/zee-
paardje, pinguin en zeehond in de watergewenning. Hierna gaan we 
door naar waterschildpad/dolfijn waarin de kinderen schoolslag leren 
en eindigen in otter, haai en orka om beter te zwemmen.

Voorwaarden
Om te starten in de watergewenning moeten de kinderen 3,5 jaar zijn. 

De  kinderen moeten een brevetje van de vorige groep kunnen  
voorleggen om in een volgende reeks te kunnen inschrijven. 

Bekijk  de video’s van de brevetten op:  
https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn



Eerste hulp bij inschrijven

STAP 1: Test
Indien je kind nog niet over een brevet beschikt kan je ze via de  
sportdienst inschrijven voor een test. 
Als  ouder kom je best wat oefenen met je kind. Bij de inschrijving voor 
een test moet je namelijk aangeven welk brevet haalbaar is voor je kind.
Deelname  aan een test kost € 2,00 (toegang zwembad).  
Slagen ze voor de test dan kost het brevet € 2,00 (verplicht aan te ko-
pen). 

STAP 2: Inschrijven

Aan de hand van het behaalde brevet kan je inschrijven voor het daarop 
volgende brevet. Na  het volgen van een zwemlessenreeks kan je zelf 
online inschrijven via Kwandoo.  
Kinderen die via een test hun brevet behalen kunnen inschrijven aan de 
balie van het zwembad in een reeks waar nog plaats is.

Om te kunnen inschrijven vragen we om 
vooraf een ouder te registreren in  
https://kuurne.kwandoo.com  

STAP 3: Betaling

Betalen gebeurt meteen online bij de inschrijving. 

! Opgelet enkel na registratie in Kwandoo is inschrijven mogelijk !



• Één kwartier voor aanvang van de lessen krijgt je kind toegang 
tot het zwembad. Wenst u toch hiervoor al wat te zwemmen met uw 
kind kan dit mits betalen van een toegang voor u en uw kind. 

• Wie naar de zwemles komt mag vergezeld worden van  
maximaal één begeleider voor het aan- en uitkleden. 
2de ouder, broertjes, zusjes,… wachten aan het onthaal 

• Ouders kunnen mee in het zwembad mits betaling,  
dragen van badkleding & enkel tijdens de publieke  
openingsuren. 
Wie  niet zwemt  (enkel meegaat voor het aan- en uitkleden) moet mee tot 
aan de douches, schoenen UIT op de witte vloer, na het afzetten verlaat de 
begeleider het zwembad. 

• Kinderen moeten na de zwemles het zwembad verlaten,  
gelieve uw kind onmiddelijk na de les op te halen. 

• Gelieve voor het omkleden enkel gebruik te maken van de  
individuele- of gezinscabines.  
De groepscabines worden niet gebruikt voor de zwemlessen. 

• Eten en drinken is niet toegestaan in het zwembad. 

• Kledij dient opgeborgen te worden in de daarvoor  
bestemde lockers. Deze werken op een stuk van €2 en €1 (70 t.e.m. 80). 

Gouden regels voor de zwemlessen



WATERWENNEN

Eendje / Zeepaardje

Voorwaarden

Voor deze lessenreeks dienen de kinderen geen test af te leggen, er kan vrij  
ingeschreven worden via Kwandoo.

- Kinderen moeten minimum 3,5 jaar oud zijn
- Ouder moet participeren aan de les (badkledij verplicht) & betaalt toegang aan kassa

Brevet Eendje: Wat kan ik?
- Ik zit & spat mezelf nat in het peuterbad
- Ik spring op en neer in het kleine bad
- Ik stap naar een drijvend voorwerp in het kleine bad 
- Ik blaas bellen met mijn mond onder water in kleine bad 
- Ik kan stappen als een krokodil in de peuterbaden

 Brevet Zeepaardje: Wat kan ik?
- Ik kruip door een hoepel in het kleine bad
- Ik spring terwijl ik een handje vasthoud van de begeleider en 
land op 2 voeten in kleine bad
- Ik verplaats me als aapje over 10meter aan rand kleine bad
- Ik blaas bellen met mijn hoofd onder water in kleine bad
- Ik kan 3 sec. op mijn rug drijven met mijn hoofd ondersteund
- Ik kan een voorwerp voortstuwen zonder het aan te raken

Lessen Eendje/Zeepaardje

Zaterdag van 9u - 9u30 OF van 9u45 - 10u15

28,00 EUR 

Reeks september:  12/09 t.e.m. 24/10/2020
Reeks november:   07/11 t.e.m. 19/12/2020
Reeks januari:     09/01 t.e.m. 06/03/2021 (GEEN LES OP 13/2 & 20/2) 
Reeks april:          24/04 t.e.m. 12/06/2021 (GEEN LES OP 1/5)

ONLINE INSCHRIJVEN: 
https://kuurne.kwandoo.com

Bekijk  de video’s van de brevetten op https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn



WATERWENNEN

Pinguïn

Zaterdag van 10u30 - 11u       OF     donderdag van 16u30 - 17u

28,00 EUR

Reeks september:   12/09 t.e.m. 24/10         17/09 t.e.m. 29/10/2020
Reeks november:    7/11 t.e.m. 19/12              5/11 t.e.m. 17/12/2020
Reeks januari:          9/01 t.e.m. 6/03              14/01 t.e.m. 4/03/2021 
      Geen les op 18/02
Reeks april:              24/04 t.e.m. 12/06          22/04 t.e.m. 10/06/2021 
            Geen les op 13/05

          Brevet Pinguïn: Wat kan ik?
- Ik daal via een stok af en ga op bodem zitten
- Ik kan alleen in het kleine bad springen en er uit komen
- Ik kan 3 sec. als een sterretje op mijn buik drijven
- Ik kan 3 voorwerpen van de bodem rapen vanuit stand
- Ik kan 3 meter glijden met plankje zonder dat mijn benen zakken

Bekijk de video’s van de brevetten op https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn



Zeehond

Zaterdag van 11u15 - 11u45           OF         vrijdag van 16u - 16u30

Reeks september:   12/09 t.e.m. 24/10           18/09 t.e.m. 30/10/2020
Reeks november:    7/11 t.e.m. 19/12              6/11 t.e.m. 18/12/2020
Reeks januari:          9/01 t.e.m. 6/03              15/01 t.e.m. 5/03/2021
Reeks april:             24/04 t.e.m. 12/06            23/04 t.e.m. 11/06/2021 
      Geen les op 14/05

            Brevet Zeehond: Wat kan ik?
- Ik spring waar ik nog net kan staan en land in evenwicht
- Ik kan 3 sec. op mjin rug drijven met een plankje
- 3 meter verplaatsen met plankje in 1 hand en hoofd zijwaarts in water
- Ik stoot af in ruglig en kan me 3 meter verplaatsen met plankje
- Ik stoot af in buiklig, glijd in pijltje door poortje 1 meter van rand
- Ik kan 10 sec. watertrappelen met plankje of buis in diepe bad

WATERWENNEN

Bekijk de video’s van de brevetten op https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn

28,00 EUR



LEREN OVERLEVEN

Waterschildpad / Dolfijn

Brevet Waterschildpad: Wat kan ik?
- Ik spring en raap een voorwerp op in het kleine bad
- Ik kan 3 meter afleggen in buiklig met mijn hoofd in het water
- Ik kan 3 meter afleggen op de rug
- Ik kan 3 sec als een ster drijven in buiklig en 3 sec in ruglig
- Ik kan als een vuurtoren watertrappelen in het diepe bad

Brevet Dolfijn: Wat kan ik?
- Ik kan afstoten aan de rand en door een hoepel zwemmen
- Ik kan in het water springen, 3 meter in buiklig afleggen, al 
watertrappelend naar ruglig gaan, 3 meter in ruglig afleggen 
en uit het water klimmen. Dit zonder te stoppen.

- Maandag & vrijdag van 16u30 - 17u15
  OF
- Maandag & vrijdag van 17u15 - 18u
  OF
- Woensdag van 16u45 -17u30  &  vrijdag van 15u45 - 16u30 

Reeks september: 7/09 t.e.m. 26/10  - geen les op 5/10
Reeks november:  3/11 t.e.m. 18/12   - geen les op 2/11 wel op 3/11 
     - geen les op 11/11 wel op 10/11
Reeks januari:    11/01 t.e.m. 5/03    - geen les op 15/02 én 21/02
Reeks april:       19/04 t.e.m. 11/06  - geen les op 14/05 én 24/05

77,00 EUR

Bekijk de video’s van de brevetten op https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn



LEREN VEILIG ZWEMMEN

Otter
Zaterdag van 9u15 -  10u             OF           woensdag van 15u15 - 16u

Reeks september:  12/09 t.e.m. 24/10     16/09 t.e.m. 28/10/2020
Reeks november:   7/11 t.e.m. 19/12        4/11 t.e.m. 16/12/2020 
          Geen les op 11/11 wel op 10/11
Reeks januari:        9/01 t.e.m. 6/03        13/01 t.e.m. 3/03/2021
Reeks april:            24/04 t.e.m. 12/06       21/04 t.e.m. 2/06/2021

Brevet Otter: Wat kan ik?
- Ik kan onder plankje zwemmen zonder af te stoten in diep bad
- Ik spring, drijf 5 sec als ster op de buik, zwem 6 meter op de buik,  
draai, zwem 6 meter op de rug en klim uit het water. 

Haai
Zaterdag van 10u10 - 10u55          OF         woensdag van 16u - 16u45

Brevet Haai: Wat kan ik?
- Ik zwem door een hoepel op 50cm diepte
- Ik spring in het water, zwem 12 meter (schoolslag), draai 360° als  
een vuurtoren, zwem 12 meter op rug en klim uit het water.

38,50 EUR

38,50 EUR

Bekijk de video’s van de brevetten op https://www.kuurne.be/videos-zwemleerlijn

Reeks september:  12/09 t.e.m. 24/10     16/09 t.e.m. 28/10/2020
Reeks november:   7/11 t.e.m. 19/12        4/11 t.e.m. 16/12/2020 
          Geen les op 11/11 wel op 10/11
Reeks januari:        9/01 t.e.m. 6/03        13/01 t.e.m. 3/03/2021
Reeks april:            24/04 t.e.m. 12/06       21/04 t.e.m. 2/06/2021



LEREN VEILIG ZWEMMEN

Orka
Zaterdag van 11u -  11u45         OF           woensdag van 16u45 - 17u30

45,00 EUR 

Reeks september:  12/09 t.e.m. 19/12          9/09 t.e.m. 16/12/2021 
                                                Geen les op 11/11 wél op 12/11
Reeks januari:        9/01 t.e.m. 29/05          13/01 t.e.m. 12/05/2021 
       Geen les op - 13/02          Geen les op - 17/02  
       - 20/02 - 3/04 - 10/04       - 7/04 
       - 17/04 - 1/05                     - 14/04

 Brevet Orka: Wat kan ik?
1ste lengte in buiklig:
- Ik stoot af in pijl, duik een ring op, zwem 10 meter haal 3x traag en 3x snel aquatisch 
adem, zwem 10 meter en draai als een kip aan het spit, watertrappel 10sec. en zwem 
naar de rand.
2de lengte in ruglig:
- Ik stoot af in ruglig, doe kip aan het spit, zwem 10 meter met enkel de benen, drijf 10 
sec. als een ster, zwem 10 meter met enkel de armen en zwem naar de rand.  

Orka is een semesterreeks en is het einde van de Fred Brevet zwemlessen.  
Vanaf het 1ste leerjaar kan je inschrijven in de Kuurnse Zwemschool  

als je een brevet Orka hebt.



KORTING!

Uitpas

Fiscaal attest 

Tegemoetkoming ziekenfonds

Na deelname aan een zwemlessenreeks kan je het fiscaal attest van 
je kind downloaden en toevoegen bij jouw belastingsaangifte. Het is 
beschikbaar vanaf februari/maart in het volgende kalenderjaar in de 
ouderzone van Kwandoo.

Elk jaar kan je bij je ziekenfonds een tegemoetkoming aanvragen voor 
sport. Dit kan ook voor het volgen van onze zwemlessen. Het formulier 
kan je opvragen bij je ziekenfonds en laten aftekenen aan de kassa van 
het zwembad.  Het is ook mogelijk om via je ouderzone in Kwandoo het 
mutualiteitsattest te downloaden en dit in te dienen bij je ziekenfonds.

Personen die in het bezit zijn van een Uitpas met verhoogde  
tegemoetkoming betalen 20% van de prijs. 



MEER INFO?
Sportdienst Kuurne
Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne

056 35 27 71

sportdienst@kuurne.be

https://kuurne.kwandoo.com


