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Beverwijk, 11 maart 2021 
Betreft: Coronaregels tijdens de zwemlessen. 
 
Beste ouders van onze leskinderen, 
 
Regels zwemles 
De zwemlessen worden gegeven onder strikte voorwaarden en afspraken. 
Het belangrijkste is dat het voor iedereen zowel de kinderen, lesgevers als de ouder of 
begeleider veilig gebeurd. Dit betekent dat er diverse aanpassingen zijn waar iedereen zich aan 
moet houden.  
 
Wij willen dat jullie de volgende punten goed doorlezen en volgen. 
Te beginnen met de belangrijkste regels voor de zwemles: 

• Breng je kind met maximaal 1 ouder of begeleider. Ook geen broertjes of zusjes mee in 

het zwembad. 

• Betaal de zwemles alleen met pin of contactloos. 

• Waardeer het abonnement op via de webshop. Je kunt dit thuis via iDEAL 

betalen. 

• Breng je kind naar de gang van de instructiekleedruimte en verlaat het zwembad. De 

kinderen worden opgevangen door een zwembadmedewerker en die begeleidt hen 

naar de zwemles. Er mag geen ouder of begeleider in de instructiekleedruimte vanwege 

de 1,5 meter afstandsregel. (m.u.v. de kinderen in de (de eerste lesgroep) watervrij. 

Daar mogen de ouders in kleedkamer 4, op 1,5 meter afstand van elkaar, de kinderen 

helpen met omkleden.  

• Trek je kind thuis de badkleding aan met daaroverheen makkelijke kleding, bijvoorbeeld 

badjasje, trainingspak, of onesie en slippers of laarzen aan. 

• Geef je kind een handdoek en ondergoed in een duidelijk herkenbare tas mee. 

• Zorg dat je kind thuis naar het toilet is geweest. 

• Douchen gebeurd thuis achteraf. 

• Na de zwemles worden de kinderen begeleid naar dezelfde kleedruimte, waar ze zich 

kunnen afdrogen en de zwemkleding uit kunnen doen. 

• De kinderen die klaar zijn, worden door de zwembadmedewerker naar de uitgang, de 

deur naast de ingang, gebracht en overgedragen aan de ouder of begeleider. 

 
Het zijn niet altijd vriendelijke regels, maar het is belangrijk dat iedereen zich hier strikt aan 
houdt. Het is voor iedereen wennen en aanpassen, we vragen begrip voor de situatie.  
 
Het belangrijkste is dat de kinderen weer kunnen zwemmen en het plezier en de vaardigheid in 
het zwemmen krijgen. Bij de ingang van het zwembad is een medewerker aanwezig om 
aanwijzingen te geven. 
 
Regels ouder of begeleider 
Daarnaast geldt voor de ouder of begeleider het volgende: 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en het dragen van een mondkapje is verplicht 

in de entreehal, gangen en trap en in onze binnenruimtes. Uit respect naar elkaar. 

• Houdt altijd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis als jezelf of je kind of gezinslid de afgelopen 24 uur één van de volgende 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
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• Volg de borden en aanwijzingen op de vloer zoals de looprichtingen en wachtlijnen op 

1,5 meter. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de zwembadmedewerkers. 

• De Horeca en het terras zijn gesloten, er mag niemand naar boven tijdens de 

zwemlessen. De ruimte hier is te klein om alle ouders of begeleiders op een afstand 

van 1,5 meter een plaats te geven. 

• Ouder of begeleider dient buiten het zwembad te wachten. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de zwemles naar het zwembad. We 

willen voorkomen dat er veel mensen langere tijd moeten wachten. 

• Kom op tijd!!! Als je te laat voor de zwemles bij het zwembad bent, kun je niet meer 

worden toegelaten. Dit zullen we stipt toepassen! 

Als je vragen hebt over de zwemles kan dit alleen via de mail. 
Stuur hiervoor een bericht naar llvbeverwijk@sportfondsen.nl 
 
Tenslotte 
We verwachten dat met deze regels de zwemlessen op een voor ieder veilige manier kunnen 
worden gegeven en we hiermee voldoen aan de eisen die door de overheid en het RIVM zijn 
opgelegd. Als iedereen zich houdt aan de voorwaarden van de zwemlessen kunnen wij alle 
kinderen zwemles geven. 
 
Wij wensen vooral de kinderen weer veel zwemplezier in ons heerlijke zwembad. 
 
Vriendelijke groeten, 
Medewerkers Sportfondsenbad Beverwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


