Onze Zwemlessen:
1. Er mag slechts 1 begeleider per leerling mee naar binnen; dus geen
broertjes/zusjes ( ook geen kinderwagens)
2. De zweminstructeur geeft zowel les op de kant als in het water;
3. U mag als ouder/verzorger niet aanwezig in de badinrichting ( wel om uw kind
uit-en aan te kleden ).
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van uw kind(eren).
4. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de lesactiviteit en/of toiletgang, is het
toegestaan om één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn;
5. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de
badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Aankomst;
1. Kom niet te vroeg, MAAR WEL OP TIJD en wacht voor het zwembad u mag 5
minuten voor aanvang van de les het gebouw pas betreden
2. De voordeur gaat op slot als de kinderen binnen zijn. Uw kind kan dan niet meer
de zwemles in.
Er is geen “halwacht” meer leskrachten openen en sluiten de deuren.
3. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder
de gewone kleding.
De kinderen kleden zich uit in de aangewezen kleedkamer en gaan vervolgens op
de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
4. Kinderen die met kleding aan moeten zwemmen ( badje 3,4 B en C ) trekken deze
kleding thuis al aan en nemen de kleding voor na de zwemles mee.
Zorg dat dit makkelijke kleding is.
5. Hou rechts aan en voorkom onnodige aanrakingen aan en in de accommodatie.

Omkleden;
1. Iedere leszwemmer krijgt een kleedkamer aangewezen in de accommodatie,
waarbij de ouder ( brenger) elke les zo veel mogelijk dezelfde omkleedplek ( bij
een groene pijl) gebruikt en waarbij u 1,5 meter afstand aanhoudt.
2. U krijgt bij de eerste les een kleedkamer aangewezen, dit wordt uw “vaste”
kleedkamer zoals genoemd in punt 3.
3. Wilt u uw plek zelf nog een keer desinfecteren dan kan dat, voorkom echter
onnodig heen en weer lopen en houdt 1,5 meter afstand.
4. Desinfecteer materiaal is voorradig in de kleedkamers
5. Kleedt uw kind uit op een “vaste” plek onder een groene pijl.
6. Na het omkleden, voorafgaande aan de zwemles wacht u met uw zoon/dochter op
deze plek totdat de leskracht uw kind komt ophalen. Neem elke les zoveel
mogelijk dezelfde plek in dan beweegt iedereen zo min mogelijk in gebouw ( op
deze manier is er zo weinig mogelijk verkeer in het gebouw )
7. Berg de kleding in de kleedkamer zoveel mogelijk op in een zelf meegebrachte
tas.
8. Als ouder verlaat u de kleedkamer via de groene loper bij de douche en door de
invalide kleedkamer, dan linksaf door de achter uitgang gaat u naar buiten.( zie
groen pijlen )
9. Tijdens de zwemles wacht u, buiten, in de auto of elders.
10. Er wordt voor en na de zwemles niet gedoucht.

De les;
1. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere
ouders/
2. Communicatie met leskrachten is alleen mogelijk via de mail.
3. U zorgt dat u en uw kind het gebouw binnen 5 minuten na de zwemles hebben
verlaten. ( VIA DE AANGEWEZEN ROUTE; achterdeur )

Beste ouders,
Voor u en onze gezondheid hopen wij op uw medewerking zodat we heel langzaamaan
versoepelingen kunnen gaan doorvoeren.
De doorvoering van ( eventuele ) versoepelingen hangen af van u gedrag en van uw medegebruikers,
wij blijven werken met de eisen vanuit RIVM en Zwembadbranche.
Het AGO Zwemteam

