
 
 

Draaiboek verantwoord zwemlessen in Corona-tijd. 

 
In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers 

worden alle badinrichtingen  gevraagd om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven. 

Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. 

Vanuit de Overheid hebben het overgrote deel van de zwembaden toestemming gekregen om weer 

open te gaan. Zwemmers gaan weer sporten en medewerkers gaan weer aan het werk, maar het 

moet wel op een veilige manier. 

In het belang van de gezondheid van onze leerlingen, onze medewerkers en bezoekers vragen wij al 

onze klanten mee te werken om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven.  

Veiligheid en hygiëne in en om het bad. 
 

Ouders / verzorgers. 
 

 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is1 

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden  

 (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling) 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2;  

 Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;  

 Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;  

 Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 

seconden;  

 Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, 

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het 

snuiten van de neus; •  Vermijd het aanraken van je gezicht;   

 Schud geen handen.  

Ouders verzorgers worden verzocht om “snelle” overtrek kleding te gebruiken zodat het verblijf in de 

accommodatie tot een minimum wordt beperkt en kinderen zo snel mogelijk het pand weer kunnen 

verlaten. Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen te laten vertrekken via de kleedkamers zodat in 

ieder geval toch de natte badkleding kan worden vervangen door iets droogs.  

                                                           
 

 



 
 

Medewerkers. 

 
Onze medewerkers beschikken over alle middelen om materialen te kunnen schoonmaken.  

Veiligheid staat voorop. Wanneer het welbevinden van een leerling dit nodig maakt mag je hulp en 

begeleiding bieden waarbij je fysiek contact mag maken. Standaard geeft je les op afstand en bewaar 

je de 1,5 meter regel. 

  

1. Houd 1,5 meter afstand;   

2. Schud geen handen;   

3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;   

4. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na 

toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;   

5. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Desinfecteer bij start van je dienst. Hanteer 

de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;  

6. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek 

contact;  

7. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C);   

8. Blijf thuis als jij of iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten;   

 

Tijdschema’s en routes. 
Met ingang van 16-maart 2021 gelden er nieuwe regels.  

 

Voor het halen en brengen van de kinderen zijn er routes die u moet volgen. In het gebouw is de 

helft van de kleed accommodatie toegewezen aan onze zwemschool. De andere helft wordt gebruikt 

door On Campus voor andere groepen. Via onze routes komt u in het juiste gedeelte van 

accommodatie en m.n. de kleedkamers.  

We gaan er vanuit dat de kinderen al badkleding aan hebben met praktische kleding erover heen. Er 
is even gelegenheid om snel af te drogen en iets droogs aan te doen. Kom alleen. Neem geen 
broertjes of zusjes mee. We moeten de aantallen zo laag mogelijk houden. 

 Kom ongeveer 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw binnen en loop naar de 
kleedkamer. 

 Na het omkleden kunt u uw kind achterlaten bij Monique of Dirk in de centrale 
doucheruimte bij het instructiebad. 

 Neem de over kleding mee. Er mag geen kleding achterblijven in de kleedkamers. 

 Vervolg zelf de aangegeven route en ga daarna naar buiten. 

 Wacht tot ongeveer 5 minuten voor afloop van de lessen en volg de aangegeven route naar 
het zwembad en het vak waar uw kind in zwemt. 

 Na de les op de weg terug is er in de kleedkamer even gelegenheid om af te drogen en snel 
weer iets droogs aan te doen. 

De overheid geeft expliciet aan dat ouders van kinderen buiten moeten wachten tijdens de 
zwemlessen. Bij slecht weer mag dat in de overdekte parkeerplek onder gebouw X. Hier mag 
overigens absoluut niet worden gerookt !!! 



 
 
 

 

Maximaal aantal ouders/verzorgers in groepskleedkamers: 

 

Er zijn 4 groepskleedkamers aanwezig waarvan 1 iets kleiner is. Op de deur van deze kleedkamers 

staat aangegeven hoeveel volwassenen er aanwezig mogen zijn in de ruimte. Dat zijn 8 per 

kleedkamer en in de kleine 6. 

Achteringang van het gebouw: 

Op aangeven van On Campus nemen we met ingang van 7 april 2021 de achteringang van het 
gebouw. Vandaaruit volgt u de route zoals gebruikelijk. E.e.a. heeft te maken met andere gebruikers. 

 

 



 
 

 

 

Aantallen leerlingen en ouders verzorgers. 

Bij gebruik van 1 zwembad:  aantallen 

Actieplan protocol rondom Corona:   

tijdens lessen:   

aantal lesgevers in zwemhal 5 

aantal leerlingen in zwemhal (maximaal) 32 

Brengen:   

aantal volwassenen breng-route (maximaal) 32 

aantal leerlingen breng-route (maximaal) 32 

Halen:   

aantal volwassenen haal-route (maximaal) 32 

aantal leerlingen haal route (maximaal) 32 

    

Aantal aanwezige medewerkers met ambulante rollen 1 

 

Aanspreek protocol 
Van ieder van ons wordt verwacht dat we het protocol naleven. On Campus, onze zwemschool en 

onze bezoekers van de accommodatie / zwemschool (u). Bij het niet naleven van de regels komen wij 

in de problemen. Vandaar dat de regels zijn gesteld en worden gehandhaafd. De handhaving bestaat 

uit: 

 Bezoekers worden geattendeerd op de regels. Dat is via de mail gebeurd en staat in dit 

protocol. 

 Bij niet naleving worden bezoekers aangesproken door onze stewards. 

 Bij alsnog niet naleving is toegang en deelname aan de zwemlessen niet mogelijk.  

 Er volgt een brief waarin wordt aangegeven dat de lessen worden gestopt en dat verdere 

deelname aan de zwemlessen niet meer mogelijk is. 

Bijzondere veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
In samenwerking met On Campus worden desinfecterende middelen aangeschaft. Ook zijn er in 

ruime mate overtrekschoentjes aanwezig die gratis worden uitgegeven aan de ouders/verzorgers van 

onze zwemschool. Daarnaast gelden er bijzondere omstandigheden voor wat betreft EHBO. 

EHBO 
Medewerkers van zwemschool van Goor worden op de hoogte gebracht van richtlijnen voor wat 

betreft EHBO in het kader van Corona. Deze zijn hier te vinden. 

Richtlijnen veilig zwemmen in Corona tijd. 
Medewerkers van zwemschool van Goor worden geïnformeerd over richtlijnen veilig zwemmen in 

Coronatijd. Deze zijn hier te vinden. 
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https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijn-Veilig-Zwemmen-in-coronatijd-hygiene-en-desinfectie-in-badinrichtingen.pdf

