
LEERTUIN
ZWEMMEN

Materiaal voor het aanleren van de nieuwe leerlijn in samenwerking met Baan4, ISB en VZF
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Onderdelen voor opbouw LEERTUIN ZWEMMEN 

BASIS START PAKKET

Basisplaatbevestiging is aanpas-
baar aan elk type zwembad.

Een set bestaat uit: 
Een start en eindplaatbevestiging 
die voorzien zijn van degelijke RVS 
ogen en bevestigingen.

2 sterke touwen die opgespannen 
worden door middel van éénvou-
dig te bedienen spansloten met 
veiligheid.

De touwen worden geleverd met de 
nodige lussen en sluitingen.

Binders in diverse lengtes 
voor een snelle en eenvoudige 
bevestiging van allespel en les  
materialen

lengte 16cm, 26cm en 36cm

Bevestiging systemen 
voor zwembadrand

Winchport touw
Dubbel gevlochten (braid on braid) voorgerekt polyester 
met 32 vlechten en een diameter van 10mm 
Zeer goed UV-bestendig
Weinig rek (voorgerekt / pre-stretch)
Breekkracht 3000kg
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Start eilanden in diverse maten zorgen voor een goede stabiliteit 
bij het begin en einde van de zwembaan.

Verkrijgbare maten:
150 x 95 x 6cm
200 x 95 x 6cm
200 x 100 x x 14cm

Basis spel & doe materialen

Rubber banden
verschillende diameters

doorzwemhoepels
staande, hangende en drijvende

Zwem ufo’s als duik”put”

Drijstangen koppelbaar tot 
speel & doe eilanden

VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE EN DEMO AAN VIA INFO@VARITECH.BE
en wij komen in uw zwembad met het startpakket een materiaal demo doen.
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Om de veiligheid te garanderen is het gebruik van de LEERTUIN alleen verantwoord onder toezicht van goed opgeleide 
begeleiders met permanente bijscholing. 

De volledige erkende opleidingen en bijscholingen voor de LEERTUIN zijn te volgen bij Baan4 vzw
Wij raden u dan ook ten stelligste aan om de bestaande opleidingen en bijscholingen te volgen.

Allerlei aanvullende spel & doe materialen beschikbaar. Vraag onze cata-
logussen en wij zorgen voor een  leertuin die bij us zwembad past.

Rust, spel en veiligheid havens
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quadro aqua eilanden

Deze aqua eilanden zijn bestand tegen chloor en lang-
durig gebruik in het zwembad.
Zinken eenvoudig naar de bodem en zijn ook eenvoudig 
uit het water te halen. 
Alle hoogtes en breedtes zijn mogelijk in de kleuren 
geel, rood, blauw en groen.

Opties 
Leuningen langs één of meerdere zijden.

Andere afmetingen en samenstellingenkrijgbaar vol-
gens behoefte in UW zwembad. 

Alle spel, rust en veiligheids havens zijn 
éénvoudig te verbinden met de spanlijn.
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Wij willen u op de goede BAAN zetten en bieden u daarom een gratis demonstratie les aan voor één persoon 
bij aankoop van de startbasis bij Varitech.

Dit overzicht van spel, doe en rustmaterialen is NIET volledig? Er kunnen nog verschillende onderdelen extra toege-
voegd worden of later bij aangekocht worden. De basisprijs is altijd onder voorbehoud van opmeting ter plaatse bij de 
klant ivm de bevestigingspunten van de leertuin.
Varitech neemt geen enkele verantwoordelijkjheid voor welke vorm van ongeval of probleem bij het gebruik van de 
leertuin.
Om de veiligheid te garanderen is het gebruik van de LEERTUIN alleen verantwoord onder toezicht van goed opgeleide 
begeleiders met permanente bijscholing. 
De volledige erkende opleidingen en bijscholingen voor de LEERTUIN zijn te volgen bij Baan4 vzw.
Wij raden u dan ook ten stelligste aan om de bestaande opleidingen en bijscholingen te volgen.  

Uw materialen opbergen:

Vraag onze opbergcatalogus en kijk welke standaard op-
bergsystemen het best passen in uw zwembad.

Geen directe oplossing, wij passen alle rekken en karren 
aan volgens uw behoefte. Vraag onze gratis ontwerpofferte.

VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE EN DEMO AAN VIA INFO@VARITECH.BE
en wij komen in uw zwembad met het startpakket een materiaal demo doen.
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Baan Vier lanceert samen met Varitech 
een Leertuin in het water

Door middel van fun, regelmaat en structuur creëren wij een veilige en plezierige omgeving om te leren zwemmen. Onze 
Leertuin met een aangepast didactisch concept maakt dat dit een uniek gebeuren is voor lerende kinderen. De Leertuin 
zorgt voor een ideale afwisseling in oefenstof en nodigt uit tot een creatieve didactische aanpak. Kinderen kunnen met 
eenvoudige opdrachten snel ontdekkend leren en bij wat moeilijkere oefenstof kan je makkelijk overschakelen naar een 
meer begeleidende vorm van leren. Onze oefenstof is volledig onderbouwd door jarenlange ervaring van deskundigen 
(Carine Verbauwen – Bart Soons – Filip Roelandt – Baan Vier ) en volledig in lijn met de vernieuwde leerlijnen van het 
Vlaamse onderwijs en Fred brevet. 

Kwaliteit troef dus !!!

De Leertuin als concept voor de nieuwe leerlijn Watersafety

Leren wennen aan het diepe water, waar de steun geheel of gedeeltelijk wegvalt, is voor een kind niet eenvoudig. 
Dit vergt een creatieve en doelgerichte aanpak van de lesgever.
 
Een ‘Leertuin’ in het water vergemakkelijkt de overgang van het ondiepe naar het diepe via een speelse leerweg. De ‘Leer-
tuin’ in het water creëert een zee van leermogelijkheden die aansluiten bij de basisvaardigheden uit het zwemmen. Het 
geeft daarenboven perfect weer welk gevoel er in het kind wordt opgewekt.
 
Werken in het diepe deel van het zwembad blijft sowieso een risico inhouden. Het aanbieden van de ‘Leertuin’ geeft geen 
vrijgeleide om met de veiligheid los om te gaan. Er wordt immers gewerkt met kinderen die nog niet watervrij zijn, geen 
drijfmiddelen hebben en niet kunnen staan in het zwembad waar zij oefenen. De lesgever behoudt de verantwoordelijk-
heid om de leeromgeving veilig te houden. Om die veiligheid te garanderen is het gebruik van de ‘Leertuin’ alleen verant-
woord onder toezicht van goed opgeleide begeleiders met een permanente bijscholing.
 
Deze opleidingen en bijscholingen voor de ‘Leertuin’ zijn te volgen bij Baan Vier. Wij raden u dan ook ten stelligste aan 
om de bestaande opleidingen en bijscholingen te volgen.

VOORDELEN LEERTUIN: FUN – eindeloos veel oefenstof mogelijk – zwemouders makkelijk inzetbaar – meer kinde-
ren op een kleinere ruimte resulteert in een grotere efficiëntie van uw zwembad – stimuleert de creativiteit en de motori-
sche ontwikkeling bij de kinderen. 

NADELEN LEERTUIN: Opzetten vergt iets meer tijd – een Leertuin vereist een goede opleiding – extra waakzaamheid 
is geboden (veiligheid).
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Huidige opleidingen bij Baan4:

 - Leertuinbezoek in Gent of Dilbeek;

 - Basisoefening in de Leertuin (onze bijscholing theorie en praktijk duurt 3,5 uur);

 - Stage mogelijkheid in onze zwem-s-cool;

 - Meer oefeningen in onze Leertuin (een Leertuin voor gevorderde lesgevers duurt 5x2,5 uur en enkel ter plaatse);

Toekomstgericht:

 - Hoe run je een Leertuin?

 - Leertuin voor experten (level 5+ J);

 - Opleiding tot “docent Leertuin Baan vier”

Testimonial:

We hebben nog niet alle lesgevers gehoord, maar reacties zijn overwegend positief. Velen waren enthousiast over de 
aanpak, een paar lesgevers hebben nog maar weinig voeling met de leerlijn zwemmen (maar we we zijn er van overtuigd 
dat daar binnenkort verandering in komt).
Wij en het bestuur van onze zwemclub willen jou bedanken om ons bij te staan bij het opstarten van de nieuwe leerlijn in 
onze zwemclub. Jouw begeleiding was crusiaal en heeft ons een boost gegeven.
Er zijn intussen drie infosessies gegeven aan de ouders, en met uitzondering van tot nu één ouder, is iedereen mee met 
het verhaal.

        Ilse Lievens - zwemclub De Kikkertjes Ninove

VRAAG VRIJBLIJVENDE OFFERTE EN DEMO AAN VIA INFO@VARITECH.BE
en wij komen in uw zwembad met het startpakket een materiaal demo doen.


