Protocol Schoolzwemmen 2019-2020
Naam School:

Datum:

Adres:
Tel:
Algemene Bepalingen
Na Voorafgaandelijk overleg sluiten zwembad Poseidon Brakel en bovenstaande school een protocol
schoolzwemmen af waarin zij zich engageren om een kwaliteitsvol zwemonderricht aan te bieden aan
leerlingengroepen waarvoor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van toepassing zijn.
Verantwoordelijkheden van het zwembad
Het zwembad treft de nodige maatregelen met betrekking tot:
1. De redders en leerkrachten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van de leerlingen. Dit wil zeggen dat de redders verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen en
de leerkrachten voor hun eigen leerlingen.
2. Het scheppen van een kader voor de realisatie van kwalitatief zwemonderricht. Scholen
moeten hun eindtermen kunnen behalen.
3. De scholen krijgen het 25-meterbad en het kinderbad ter beschikking, volgens het
opgestelde uurschema. Op het einde van het schooljaar kunnen de scholen hun wensen
(dagen, uren, banen, kleedkamers) doorgeven en in augustus wordt het uurschema definitief
opgesteld door de beheerder. Het schema dient nauwkeurig gehanteerd te worden.
4. Het aanleveren van hulpmiddelen en spelmateriaal om het zwemonderricht te optimaliseren.
5. Het ter beschikking stellen van een onderhouden EHBO lokaal voor de eerste verzorgingen,
alsook een AED toestel.
6. Proberen de bezetting van het zwembad optimaal te verdelen over de verschillende scholen
die zwemmen.
Verantwoordelijkheden van de school
1. Redders en leerkrachten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
de leerlingen. Dit houdt in dat de leerkrachten toezichters zijn. Zij zijn waarnemers die de
redders attent moeten maken wanneer het nodig is. De toezichters moeten in staat zijn het
gevaar te zien. De meest eenvoudige situatie is dat de leerkracht toezicht houdt op zijn/haar
zwemgroep.

2. Met het schoolzwemmen wil de school ervoor zorgen dat alle leerlingen:
•
•
•

Zich zelfredzaam, effectief en veilig kunnen verplaatsen in het water;
Groeien naar een gezonde, fitte levensstijl;
Zelfvertrouwen ontwikkelen en respectvol met anderen, materiaal en regels kunnen
omgaan;

•

Kansen krijgen tot een harmonische en brede persoonsontwikkeling.

3. Een leerkracht moet toezicht doen terwijl hij/zij les geeft. Dit mag maximum gaan over
lesgeven aan 35 leerlingen. De leerkracht moet zich dan op de kade bevinden en alle baders
die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan. Wanneer de leerkracht mee in
het water gaat met de leerlingen wordt het toezicht overgenomen door andere aanwezige
leerkrachten.

4. De school geeft een lijst door aan het zwembad wanneer welke klas zwemt. Dit samen met
een schatting van het aantal leerlingen en het al dan niet nodig hebben van een
gemeenschappelijke cabine.
5. Het ontleende materiaal van het zwembad wordt met respect gebruikt:
•
•
•

Gebruiken waarvoor het dient;
Netjes opbergen;
Geen beschadigingen aanbrengen.

6. De school wijst leerlingen er op:
•
•
•
•
•
•

Dat ze niet mogen lopen rond het zwembad;
Dat ze een douche nemen voor en na het zwemmen;
Dat ze elkaar niet in het zwembad mogen duwen;
Dat ze de kleedhokjes en lockers niet beschadigen;
Dat er niet op de zwemlijnen mag gehangen of gezeten worden;
Dat er enkel gezwommen wordt in passende zwemkledij, conform het huishoudelijk
reglement.

7. De school verwittigt het zwembad op voorhand indien zij niet kunnen komen wegens
omstandigheden.
Voor akkoord

Nicky Van der Schueren
Zwembadbeheerder

Lo-leerkracht

Directeur/verantwoordelijke

Gelieve één ondertekend exemplaar te sturen naar zwembad@brakel.be; Op te sturen naar
gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’, Geraardsbergsestraat 31, 9660 Brakel; Of persoonlijk af te geven
aan de zwembadbeheerder.

