
 

 

 

Protocol Zwemlessen 2021 ivm Corona-maatregelen 

• Neem de normale veiligheids-en hygiëne maatregelen in acht. 

• Bij verkoudheid,verhoging keelpijn bij de kinderen: blijf thuis! 

• In het pand is een mondkapje verplicht. Op het buitenterras hoeft dit niet. 

• Volg altijd de instructies van de medewerkers van het zwembad op. 

Brengen van de kinderen 

• Kom 5 minuten voor aanvang van de zwemles en (indien mogelijk) alleen met het 

zwemleskind naar het zwembad. 

• Ouders en de zwemleskinderen gaan via de - route in - naar het buitenterras. 

• Kinderen hebben de zwemkleding onder hun normale kleding en kleden zich om op het 

buitenterras. Ouders nemen de kleding mee in een tas. 

• Ouders blijven op het buitenterras, de zwemlessen worden gegeven tijdens het recreatief 

zwemmen. De 1,5 meter tussen volwassenen onderling dient in acht te worden genomen.  

• De leskinderen blijven bij hun ouders totdat de lesgever hen roept om het water in te gaan. 

• Alleen korte vragen kunnen beantwoord worden 5 minuten voor of na de zwemles, maar bij 

voorkeur via de mail: zwemles@zwembad-indedennen.nl 

Zwemles 

• De zwemleskinderen mogen niet het water in als er geen lesgever aanwezig is. Start de 

zwemles, dan geeft de lesgever het sein om het water in te gaan. Veiligheid gaat voor alles! 

• Zwemlessen worden gegeven op dinsdag en vrijdag. 

• Er kan niet gedoucht worden. 

• Toiletten zijn toegankelijk. 

• Lesgevers gaan in het ondiepe bad het water in. 

• 1,5 meter afstand tussen lesgever en kind is niet meer van toepassing! 

• Alle ouders komen in een appgroep die alleen gebruikt wordt om informatie te delen. 

• Dit zwemseizoen wordt het water alleen verwarmd door zonne-energie. Is het water te koud, 

dan wordt de zwemles verplaatst naar een andere dag. Dit wordt een maandag of woensdag. 

 

Na de zwemles 

• Zwemleskinderen lopen zelf naar de ouders die op het terras zitten. 

• Kinderen kunnen gebruik maken van de douches en kleedruimtes. 

• Na het omkleden het via -route uit – het pand verlaten. 
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