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Grafiek 1 
 

 Grafiek 1 geeft aan dat in de groepen 3 de meeste kinderen zitten zonder 
zwemdiploma. Na de groepen 3 is er een duidelijke stijging wanneer de groepen 
hoger worden.  

 Alleen in de groepen 7 is er een lichte daling van kinderen met een zwemdiploma dit 
schooljaar.  

 In alle groepen (behalve groep 7) is het percentage van kinderen met een 
zwemdiploma gestegen ten opzichte van vorig schooljaar.  
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 Bij grafiek 2 zie je dat er op dit moment 13 kinderen zijn die de basisschool gaan 
verlaten zonder zwemdiploma. Dit is een sterke verbetering vergeleken met vorig jaar 
waar het toen nog 23 kinderen waren.  

 3% van alle kinderen in de groepen 8 hebben geen zwemdiploma.  

 Van de 403 kinderen die in groep 8 zitten hebben er 20 een A zwemdiploma en 370 
een B zwemdiploma.  
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 Net zoals vorig jaar zie je dat het om dezelfde scholen gaat die positief en negatief 
uitwijken van het gemiddelde.  

 De Omnibus heeft een hele sterke inhaalslag gemaakt.  

 De Ravenstein scoort nog steeds het minst maar maakt wel een sterke verbetering 
vergeleken met vorig schooljaar.  
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 Op de Omnibus had vorig schooljaar 35,24% geen zwemdiploma en nu is dat 
15,22%.  

 Vorig jaar hadden er op de Omnibus 37 kinderen geen zwemdiploma en dat zijn er nu 
14. 

 Alle kinderen in de groep 7 van de Omnibus hebben een zwemdiploma.  
 
Grafiek 6 
 

 Op de meeste scholen nemen het aantal kinderen zonder zwemdiploma af 
vergeleken met vorig jaar.  

 Het Mozaïek, Louis, de Coligny, St. Jozef, Tweemaster/Kameleon en Het Vlot scoren 
minder ten opzichte van vorig schooljaar.  

 De Ravensteijn en Omnibus hebben zich het sterkst verbeterd.  

 Op de Graaf Jan van Nassauschool waren er vorig schooljaar evenveel kinderen 
zonder zwemdiploma als dit schooljaar, namelijk maar 7.  

 Vorig schooljaar telde de Vlissingse School Vereniging maar 5 leerlingen zonder 
zwemdiploma en nu zijn dat er maar 2.  




