
 
 

Beste leden van de afdeling leszwemmen, 

 

De maatregelen omtrent het coronavirus zorgen ervoor dat wij genoodzaakt zijn anders les te geven 

dat u normaal van ons gewend bent. Door middel van deze mail willen wij u informeren over het 

vervolg van de zwemlessen bij SCOM.  

 

Fases 

Het opstarten van de lessen zal gebeuren in vijf fases. Het verloopt van de fases zal afhankelijk zijn 

van een eventuele versoepeling van de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast zijn wij 

afhankelijk van het protocol dat onze verhuurder heeft opgestart. Wij herkennen op dit moment de 

onderstaande fases.  

 

Fase 0 Geen zwemlessen 

Fase 1 A-diep en ondiep badje 2 

Fase 2 Fase 1 + B/C 

Fase 3 Fase 2 +Ondiep badje 1 

Fase 4 Alle groepen met restricties 

Fase 5 De normale situatie 

 

1,5 meter maatregel 

Ook in het zwembad zal de 1,5 maatregel van kracht zijn. Wij houden ons hierbij aan de meest 

recente richtlijnen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen. Daarnaast proberen wij, waar mogelijk 

het contact tussen zwemleider en de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Echter bij het 

aanleren/verbeteren van de zwemslag(en) is lichamelijk contact vaak noodzakelijk. Ook in geval van 

calamiteiten wordt deze regel doorbroken. 

 

Omkleden 

De kinderen zijn verplicht met een zwempak/zwembroek onder hun kleding naar het zwembad te 

komen. De ouders mogen niet mee het zwembad in! Een van onze zwemleiders vangt uw 

zoon/dochter op bij de ingang en begeleidt vervolgens het kind naar de zwemzaal waar het zichzelf 

kan uitkleden. De kleding en schoenen gaan in een meegenomen tas (zorg er daarom voor dat deze 

groot genoeg is) en wordt op een aangewezen plek in het zwembad gezet. Na de les kunnen de 

kinderen zich in een van de kleedkamers/hokjes weer aankleden. Alleen de jongste kinderen kunnen 

daarbij geholpen worden door 1 ouder. Drie maanden na de eerste zwemles verwachtten wij dat de 

kinderen zichzelf aan kunnen kleden.  Oudere kinderen (vanaf groep 3) moeten zichzelf aankleden, 

eventueel  onder toezicht van een van onze begeleiders. Deze begeleider mag de kinderen niet 

helpen, houdt alleen toezicht. Het is dus belangrijk dat u uw kind makkelijke kleding aandoet zodat 

het aan- en uitkleden makkelijk wordt. Vervolgens begeleidt onze medewerker de kinderen weer 

naar buiten naar de ouders. Mocht uw kind niet in staat zijn zelf aan te kleden kunt u zich,  voor de 

komende drie maanden, aanmelden via scom.voorzitter.elemantair@gmail.com. 

 



 
 

 

 

Kijkdag 

 Voor de kijkdagen zal een speciaal rooster worden gemaakt. Afhankelijk van de groep waarin uw 

kind zwemt mag u op een aangegeven dag en tijdstip naar binnen. Per kind mag er 1 ouder naar 

binnen! De regels met betrekking tot het houden van afstand en andere restricties blijven hierbij van 

kracht. U zult tijdens de kijkdag een vaste plek aangewezen krijgen.  Ook voor de kijkdagen zijn we 

afhankelijk van externe protocollen en kan het voorkomen dat de kijkdagen vanwege de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus op een later moment worden aangepast.  

 

Indelen van de zwemlessen 

Afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden  kunnen de kinderen weer op hun oude zwemtijd 

komen zwemmen. Mocht dit vanwege het coronavirus wijzigen laten wij dit aan u weten. Op dit 

moment gaan we starten met fase 4 

 

Contributie 

Afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden kan uw kind weer komen zwemmen. Wanneer dit 

het geval is zult u ook weer contributie gaan betalen. 

 

Uitleg 

Wij hebben een filmpje gemaakt waarin speciaal voor de kinderen wordt verteld hoe het 
binnenkomen en het omkleden zal verlopen. Bekijkt u samen met uw kind het filmpje met 
uitleg via de bijgevoegde link https://youtu.be/2cG0W9VmNAY 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald van den Akerboom,MA 

Voorzitter afdeling elementair zwemmen SCOM 

Bestuurslid SCOM 

 

Bijlage : Plattegrond looproute zwembad Hoogvliet 

 Filmpje uitleg zwemles 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2cG0W9VmNAY


 
 

Bijlage 1: Plattegrond looproute zwembad hoogvliet  met de looproute voor de kinderen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


