
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwleusen, 8 mei 2017 

 

 

Betreft: zwembadprotocol 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, 

 

Samen met de leidinggevende van het zwembadpersoneel van de gemeente Dalfsen, 

onze vakleerkracht, de sportcombinatiefunctionaris van de gemeente Dalfsen, de 

basisscholen van Nieuwleusen en onze jurist hebben wij het huidige zwembadprotocol 

van de gemeente Dalfsen onder de loep genomen. 

Voldoet het protocol aan de veiligheidseisen anno 2017 en biedt het duidelijke afspraken 

zodat de verantwoordelijkheid van de school en het zwembad voor alle partijen duidelijk 

is. 

 

Het overleg heeft het nieuwe protocol ‘Natte gymles’ opgeleverd. In het oude protocol 

stonden afspraken met betrekking tot ‘de zwemles’ en ‘het recreatief zwemmen’ 

beschreven. Beide omschrijvingen komen niet overeen met de wijze waarop de 

basisscholen in Nieuwleusen gebruik maken van het zwembad. 

 

Met mooi weer krijgen de kinderen tijdens de gymtijd een ‘natte gymles’ in het 

zwembad.  

Er is geen sprake van ‘zwemles’ want: 

- er wordt geen instructie met betrekking tot de zwemtechniek gegeven; 

- er kan geen diploma worden behaald. 

Ook is geen sprake van ‘recreatief zwemmen’ want: 

- dat houdt in dat kinderen vrij mogen zwemmen en spelen in het water. 

 

In Nieuwleusen krijgen de kinderen gym in het zwembad, indien het weer dit toelaat.  

Er wordt gewerkt aan uithoudingsvermogen, motoriek en samenspel.  

De combinatiefunctionaris verzorgt voldoende lessuggesties op de verschillende niveaus.  

 

In het protocol staan de verantwoordelijkheden van de school en het zwembad 

beschreven. Ook zijn er in het procotol afspraken op papier gezet rondom procedures 

m.b.t. veiligheid, hygiëne en toezicht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u enkele belangrijke afspraken op een rijtje: 

1. De school stelt ieder jaar een lijst op van alle kinderen die meedoen aan de natte 

gymles en vraagt een kopie van het laatst behaalde zwemdiploma op bij de 

ouders (wanneer uw zoon/dochter nadien nog een diploma haalt hiervan graag 

een kopie inleveren). 

2. De school meldt uiterlijk 24 uur van te voren aan het zwembad dat zij 

voornemens is de volgende dag naar het zwembad te komen. 

3. Het zwembad wordt op de hoogte gebracht van het aantal kinderen zonder 

diploma. 

4. Kinderen die niet mee kunnen doen aan de zwemles, blijven onder toezicht op 

school en hebben geen toegang tot het zwembad. 

5. Indien kinderen niet over een zwemdiploma beschikken, dan dragen deze 

kinderen kurkjes en blijven zij in het ondiepe bad. 

6. Naast het toezicht van de leerkracht houdt het zwembadpersoneel extra toezicht 

op het bad waar de kinderen zwemmen. 

7. Het zwembadpersoneel communiceert actief met de leerkracht wanneer de 

zwemvaardigheden van een bepaalde leerling vanwege veiligheidsoverwegingen 

bijzondere aandacht behoeven. 

 

Het protocol gaat per direct in voor de scholen. Indien wij de kopieën van de 

diploma’s niet compleet hebben, kunnen wij geen gebruik maken van het 

zwembad. 

 

Heeft u vragen over het protocol, loop dan gerust bij mij binnen. 

 

Wij ontvangen graag deze week van alle kinderen uit groep 4 t/m 8 een kopie van het 

laatst behaalde zwemdiploma. De kopie kunt u bij de leerkracht inleveren. 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Gonny van den Heuvel 

directeur  

 

 

 

 

 


