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Voor zwemleskinderen t/m 12 jaar en hun ouders / verzorgers / 

begeleiders. 

• Je gaat akkoord met de geldende maatregelen/voorwaarden. Deze aanvullende corona-

huisregels worden bij de entree en zo nodig op diverse plaatsen in de accommodatie duidelijk 

zichtbaar opgehangen.   

• Bij binnenkomst handen desinfecteren  

• Dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar  

• Vijf minuten voor aanvang van de zwemles, melden aan de receptie .  

• Betaal zoveel mogelijk contactloos met pin of mobiel.  

• Trek je kind(eren) thuis hun badkleding aan en laat je kind(eren) voor hun zwemles naar het 

toilet gaan. De douches zijn niet in gebruik en er is zeer beperkte toiletcapaciteit opengesteld.  

Medewerkers mogen bij het niet naleven regels door bezoeker, bezoeker de 

toegang tot de accommodatie weigeren! 

 



Routing   

volg altijd de aangegeven route! 

• Er geldt éénrichtingsverkeer, binnenkomst via hoofdentree naar de balie. 

• Scan de leskaart zelf bij de balie en ga met je kind naar het dameskleedlokaal. 

• Omkleden voor de zwemles gebeurt aan de dameskant. Houd 1,5 meter afstand. 

• Wacht hier tot dat de zwemlesgever je kind heeft opgehaald, verlaat het pand z.s.m. door via 
het middelste kleedlokaal de UIT route naar de uitgang horeca te volgen. 

• Vijf minuten  voor het einde van de zwemles binnenkomst via de hoofdentree, langs de balie 
ga je naar het herenkleedlokaal. Op 1,5 meter afstand wachten. De zwemlesgever brengt de 
kinderen tot aan de deur van het herenkleedlokaal.  

• NIET WACHTEN in de DOUCHERUIMTE! 

• Omkleden na de zwemles gebeurt aan de herenkant, het pand zo snel mogelijk weer verlaten 
via de aangegeven UIT route door de horeca. 

 

Ouder/verzorger (begeleider)   

• Voor elk kind dat zwemles volgt mag maximaal één begeleider meekomen (ook geen 
broertjes/zusjes).  

• Hulp bij het omkleden is toegestaan, maar daarbij moet wel 1,5 afstand gehouden worden 
van derden.  

• Je kind heeft thuis al de zwemkleding aangedaan. Doe de kleding van je kind in een grote tas 
en neem deze mee. Er mag niets blijven liggen in de kleedlokalen 

•  De begeleider doet het kind de kurk om indien nodig. Kurken zijn klaargelegd. 

•  De begeleider wacht in het dameskleedlokaal totdat het kind wordt opgehaald door de 
zwemlesgever.  

• De begeleider verlaat de accommodatie en wacht buiten met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand. 

• Bij voorkeur geen gebruik maken van het toilet. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden 
van de, op locatie, aangeven toilet(ten) met inachtneming van de 1,5 meter afstand.  

• Op de eindtijd van de zwemles kan de begeleider wachten in het herenkleedlokaal. De 
zwemlesgever brengt het kind terug tot aan de deur van het herenkleedlokaal.  Zorg dat het 
omkleedmoment zo kort mogelijk is. 

• Begeleiders houden 1,5 meter afstand van de zwemonderwijzer en andere begeleiders en 
hun kinderen.  

• Na afloop van de zwemles dient men de accommodatie zo snel mogelijk weer te verlaten via 
de aangegeven UIT route. 

 

Kinderen   

• Bij aankomst hebben kinderen de badkleding al aan onder de gewone kleding.  
• De kinderen kleden zich om op de daarvoor aangeduide plaats in het kleedlokaal.  
• Ouders doen hun kind een kurk aan indien nodig. Deze worden door de lesgever klaargelegd. 
• De kleding en schoenen worden in een tas gestopt en meegenomen door de begeleider.  
• De kinderen wachten met hun begeleider  in het kleedlokaal. De instructrice haalt de 

kinderen op bij de deur van het kleedlokaal 
• Kinderen worden verzocht thuis te douchen.  
• Kinderen worden gevraagd om voor de zwemles thuis naar het toilet te gaan. Indien nodig 

kan er gebruik gemaakt worden van de aangeven toilet(ten).  



 

Uitvoering zwemlessen  

• Anders dan in een dreigende situatie, maakt de instructrice geen fysiek contact met de 
kinderen tijdens de zwemles en geldt de 1,5 meter afstand als stelregel.  

• Gefaseerde begintijd en eindtijd van de zwemlessen  
• Ouders doen kinderen een kurk aan indien nodig . Kurken worden door de lesgevers 

klaargelegd. 

• Vragen van ouders over de zwemles/vorderingen alleen stellen via mail naar 
hetanker@sportfondsen.nl.  (geen persoonlijk contact in dn de accommodatie)  

• Kledingzwemmen alleen voor de kinderen in de groepen 5, B en C. 
 

 

 Wij danken jullie voor het begrip en medewerking. 

 

Team Sportplaza Het Anker 
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