Verslagformulier bezoek zwemlessen
Bezoek datum
Tijd aanvang bezoek
Naam rapporteur

: 16 Jan 2019
: 13:00
: Daphne de Bie

1. Over de organiserende instantie
Zwembad naam
Naam organisatie
Contactpersoon
Adres
Plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Website

Zwembad Akwamarijn
Zwemschool Ad van Trigt
Ad van Trigt
Thorbeckestraat 55
5301NE Zaltbommel
0418-514468/06-53129416
info@zwemschooladvantrigt.nl
Www.zwemschooladvantrigt.nl

Organisatie zwemexamen
Is het bezoek aangekondigd?
Is er bekend gemaakt dat je namens de ENVOZ bij de lessen komt kijken?
Zijn er bijzonderheden vermeld over kinderen?
Is de zwemles leuk voor de kinderen?
Gaat er een groep binnenkort diplomazwemmen? (zo ja datum aangeven)
Zo ja, vindt je het niveau voldoende om diploma te gaan zwemmen?

Ja
x
x
x
x
nvt
nvt

Foto en film sociale media
Mogen foto’s en filmpjes gemaakt worden om via de ENVOZ sociale media kanalen verspreid te
worden? (Zwemorganisatie en ouders vragen)

Ja

Enkele

Nee

Nee

Hoe verloopt de organisatie?
De ouders zorgen zelf voor het brengen en ophalen van de kinderen naar de douche, daarna worden ze
opgevangen door de docenten en zo nodig geholpen met het aantrekken van de drijfmiddelen. Ouders blijven
tijdens de les niet kijken. De zwemles duurt drie kwartier. Er zijn max 8 leerlingen per groepje.
Afmeting bassin
Lengte in meters
20

Breedte in meters
8

Minimale diepte in cm
90

Voor welke zwemdiploma’s wordt er tijdens het bezoek opgeleid?
Diploma
Aantal Diploma
Teddybeer brons
Teddybeer zilver
Teddybeer goud
Walvis
Kikker brons
Kikker zilver
Kikker goud

A-diploma (Otter)
B-diploma (Bever)
C-diploma (Zeehond)
A Zwemsurvival
B Zwemsurvival
C Zwemsurvival

Aantal

8

Maximale diepte in cm
200

Diploma
Dolfijn brons
Dolfijn zilver
Dolfijn goud
Dolfijn diamant
Zwaardvis brons
Zwaardvis zilver
Zwaardvis goud

Aant
al
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x

Hoe vervult hij/zij de taak?

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Diploma Zwemonderwijzer

Slecht

Ad van Trigt

Gediplomeerd/opleiding

Onvoldoende

Aanwezige gediplomeerde zwemonderwijzer
Naam

Toelichting
Ad is een enthousiaste en toegewijde docent. Het was een hele leuke watergewenningsles, met een goede opbouw in
moeilijkheidsgraad. Veel drijfoefeningen in de watergewenning, dit is terug te zien in de gevorderde groepen waarbij een
hele rustige uitvoering van de schoolslag en enkelvoudige rugslag te zien is. Er wordt door de zwemschool nauw
samengewerkt met fysiotherapeuten, ook dit is terug te zien in de slag.

Is er informatie vooraf?

Ja

Nee

x

2. Uitvoering van les/lessen

Gaat men uit van de beginsituatie van de leerlingen
Zijn de leerlingen vertrouwd met de situatie
Beschikken de leerlingen over voldoende
uithoudingsvermogen?
Hebben de gebruikte hulpmiddelen er toe geleid dat het
doel is bereikt?
Hoe is de opbouw van het motorisch leerproces?
Hoe is de opbouw van de les?
Hoe is de lesinhoud?
Is er variatie en uitdaging?
Hoe is de houding en interactie van de lesgevende
docenten?
Hoe is het gesteld met de organisatie en veiligheid van de
leerlingen?
Toelichting
Goede opbouw in de les, veel variatie op een speelse manier. Juiste aanwijzingen waar nodig.

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Slecht

Uitvoering van de les/lessen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gekleed zwemmen/Survival
Te water gaan (Diverse springvormen)
Statisch en dynamisch drijven
Ritmische ademhaling bij de zwemslagen
Onderwater oriëntatie
Gegeven correcties bij het aanleren
Toelichting

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Technische uitvoering van de zwemslagen en bijzondere
verrichtingen (uitgaande van het niveau van de les)

Slecht
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x
x
x
x
x
x

Bij de gevorderde groepen is een sterke beenslag maar rustige en goed uitgevoerde slag te zien.

Schoolslag
Enkelvoudige rugslag
Borstcrawl
Rugcrawl
Watertrappen
Vlinderslag
Samengestelde rugslag

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

(uitgaande van het niveau van de les)

Slecht

Technische uitvoering zwemslagen

x
x
x
x
x

Gegeven correcties bij het aanleren
Toelichting

x

Ieder leskindje krijgt de juiste aandacht en correcties. Veel aandacht voor positief commentaar waardoor de motivatie van de
kinderen gestimuleerd wordt.

Nabespreking en gemaakte afspraken
Evaluatiegesprek Besproken onderwerpen tijdens het evaluatiegesprek
Gemaakte afspraken
Vervolg bezoek over half jaartje

Algemeen oordeel

Feedback over ENVOZ
Wat kan de ENVOZ op dit moment betekenen voor de organiserende instantie?

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Slecht

Algemeen oordeel over deze organisatie

X

Wat vind men van de ENVOZ?
Toelichting of tips

Uitstekend

Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Slecht
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x

Dit was het eerste bezoek vanuit de Enov aan de zwemschool.

Zou u ENVOZ aanbevelen bij andere zwemorganisaties?

Nee

Misschien

Ja

Weet
niet

Kent u iemand of een organisatie die we zouden kunnen benaderen om zich ook bij de ENVOZ aan te sluiten?
Nee
Ja

Graag contactgegevens

Zwembad naam
Naam organisatie
Contactpersoon
Adres
Plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Website
Bijzonderheden
Bedankt dat we gast mochten zijn. Graag tot een andere keer!

