PROTOCOL ZWEMSCHOOL FRESH

1. Laat de leerling voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet gaan.
2. Was voorafgaand aan het zwembad bezoek je handen met zeep, minimaal 20
seconden
3. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum
4. Trek thuis de badkleding aan met daaroverheen een badjas of een onesie.
Vergeet niet het lesbandje om te doen, deze is heel belangrijk voor de veiligheid
van uw kind.
5. Kom op de vooraf besproken tijden, de leerling mag twee minuten voor aanvang
de zwemzaal in.
6. Geef de leerling een ruime tas met daarin een handdoek en ondergoed mee. De
leerling hoeft aan de kant alleen de de ‘overkleding’ uit te trekken en in de
meegenomen tas te stoppen. Kinderen moeten dit op de basisschool ook
zelfstandig kunnen uitvoeren.
7. De docent zal zelf de aanwezigheid bijhouden en de leerling hoeft niet in te
checken met de zwempas.
8. De leerling mag na afloop niet douchen.
9. Maximaal 1 ouder mag na afloop via de hoofdingang naar binnen komen om de
leerling in de kleedkamer te helpen de kleding aan te trekken. De leerlingen vanaf
het A-bad kleden zichzelf aan en komen naar buiten. Meisjes en jongens kleden
zich per niveau aan in een kleedkamer. Er zijn geen aparte dames/heren
kleedkamers.
10. Kom alleen met de leerling, broertjes en zusjes van zwemleerlingen mogen niet
het pand in.
11. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op

ROUTING
De leerling wordt afgegeven bij de nooduitgang ter hoogte van bad 2. De ouder blijft buiten
en de leerling gaat alleen de zwemzaal in. Hier staan assistenten. De ouder loopt om het
callistenics park van Watergym heen. Dit zal aangegeven zijn.
Na afloop van de les gaat de ouder via de hoofdingang naar de kleedkamer (op de deur zal
de kleur van het lesbandje hangen).
In de kleedkamer staat aangegeven waar iedereen kan staan. Haren kammen, fohnen of
andere tijdrovende activiteiten vinden niet in de kleedkamer plaatst.
De ouder gaat met de leerling via de serre van Bubbels naar buiten.

