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Regels & Route Zwemlessen
Maximaal 1 ouder/verzorger per leskind mag mee bij het ophalen. Bij het
wegbrengen geldt kiss and ride: de ouders blijven buiten en laten de kinderen door
de draaideur naar binnen gaan, waar de teamleider de kinderen opwacht.
De ouder/verzorger moet het leskind aankleden en daarbij 1,5m restricties ten
opzichte van anderen aanhouden. Ook geldt maximaal 30 personen per ruimte, dus
kom zoveel mogelijk alleen. Kinderen die zichzelf kunnen aankleden mogen dit ook
doen zonder ouder.
De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de
kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant.
Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.
De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en
begeleiders.
De douches zijn niet beschikbaar voor gebruik.
De kluisjes zijn niet beschikbaar voor gebruik.
Ouders/verzorgers kunnen niet in het pand van Zwembad De Wiel wachten,
vanwege de verplichte sluiting van de horeca ruimten.

Trek thuis je zwemkleding aan, met makkelijke kleding er overheen.
Neem je zwemtas mee en een plastic zak voor je schoenen.
Je komt 10 minuten voor aanvang van de zwemles binnen via de draaideur. Niet
vroeger en liever ook niet veel later. Ouders blijven buiten.
De kinderen nemen plaats op de witte banken, meteen rechts van de draaideur.
Je krijgt een seintje dat je naar de schoenen-kleedkamer mag. Dit is nadat de ouders
en kinderen van de zwemles voor jouw les weg zijn.
In de schoenen-kleedkamer (eerste grote kleedkamer) trek je je schoenen en sokken
uit. Deze stop je in de plastic zak.
Samen met de teamleider loop je naar de zwemzaal en ga je langs de muur op de
grond zitten zodat de kinderen die net zwemles hebben gehad naar de kleedhokken
kunnen.
Jouw zwemles juf/meester zal je roepen en aanwijzen op welke stoel je je tas en
kleding mag leggen.
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De ouders van de zwemleskinderen gaan 1 minuut voor het einde van de les naar de
kleedhokken en kleedkamers (let op het maximale aantal personen per kleedkamer!).
De kinderen krijgen van hun zwemles juf/meester te horen dat de les voorbij is.
Je pakt je zwemtas en je schoenen plastic zak en loopt met de teamleider mee naar
de kleedhokken. Hier zoek je je ouder.
Spreek af om elke week (ongeveer) in hetzelfde hokje je ouder te treffen.
Kleed je snel om en loop via de gang (rechtsaf) naar de uitgang (NIET via de poortjes
dus!).
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