
Swim@School 
 

DEEL 2 

 

Het tweede deel van het Swim@School project bestaat uit verschillende 

vormen van bewegen in water. 

Onderwater met behulp van een bril en een snorkel, bewegen op muziek, 

stuwen met armen en benen en dat tegelijk/synchroon met je klasgenoot en 

de wereldzwemslagen.  

Als afsluiting een kleine uitvoering met muziek, waarin wij weer alle 

onderdelen zullen presenteren aan de ouders/verzorgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2 
 

Week 1 kennismaken met snorkelen 

Week 2 snorkel oefeningen 

Week 3 snorkelproef afleggen 

Week 4 wereld zwemslagen 

Week 5 synchroonzwemmen 1 

Week 6 synchroonzwemmen  2 

Week 7 aquarun 

Week 8 “uitvoering” voor publiek 

 

Thema’s 
 

Snorkelen 

Voor dit thema nemen wij even de tijd. De basis van het snorkelen ligt bij het 

omgaan met het materiaal, daarna gaan we een stapje verder door een 

aantal oefeningen uit het erkende zwemvaardigheids diploma Snorkelen toe 

te passen, als bijvoorbeeld met een hoekduik naar beneden en 3 

verschillende voorwerpen van de bodem te pakken. In de 3e week is er een 

onderwater parcour uitgezet. 

 

Wereld zwemslagen 

 

Bij dit thema leren de kinderen zwemslagen die over de hele wereld 

gezwommen worden. 

Ooit gehoord van de Spaanse en Engelse slag? De Japanse crawl of de 

matrozenslag? 

Een leuke variant op de ooit aangeleerde zwemslagen. 

 

Synchroonzwemmen 

 

Zwemmen op muziek. Naast de solo oefeningen wordt er ook in meertallen 

gezwommen. 

In de eerste week oefenen we op de beheersing van verschillende 

technieken die afwijken van de “normale” zwemslagen en maken we een 

zeilboot, een balletbeen en koprollen in het water. Daarnaast maken we in 

de eerste week een begin met synchroonzwemmen in meertallen en 



bewegen op muziek. In de 2e week breiden we dat verder uit zodat er een 

leuk stukje ontstaat die we kunnen uitvoeren voor de ouders. 

 

 
 

Aquarun  

 

Tijdens dit thema wordt er niet gezwommen in het water, maar verplaatsen 

wij ons door het water op alle andere mogelijke manieren, waarbij je kunt 

denken aan oefeningen uit een les aquajoggen, aqua bootcamp en 

aquarobic. Kracht, snelheid en lenigheid zijn de sleutelwoorden. 

 

Tot slot bereiden wij aan het eind van deze les onze “uitvoering” voor. 

 

 

 

 

 


