Beleid brengen en ophalen
Bij Zwemschool Alles is Anders gaan we er ten allen tijde vanuit dat een kind gebracht en
opgehaald wordt door een volwassene. Wanneer dit iemand anders is dan de ouders/
verzorgers van het kind, dan dient de lesgever van te voren op de hoogte gesteld te worden,
zodat deze niet voor een verrassing komt te staan.
Bij het brengen van uw kind vragen we u om de volgende afspraken te respecteren:
- Kinderen zijn 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bij het zwembad.
- Mensen die buiten wachten, doen dit rustig, zodat overlast voor de omwonenden
voorkomen wordt.
- De kinderen wachten tot de lesgever het teken geeft dat zij naar binnen mogen
komen.
- Bij aanvang van de les kan bij de deur een kleine mededeling gedaan worden indien
dit noodzakelijk is. Denk hierbij aan mededelingen rondom de gezondheid of een
wijziging in wie komt ophalen.
- De lesgever heeft geen tijd om een gesprek aan te gaan bij de deur. Wanneer u iets
wilt bespreken, vragen we u via de mail een afspraak te maken met de lesgever,
zodat deze bij de deur de aandacht bij de kinderen kan hebben.
- Na het brengen is het niet de bedoeling dat u bij de deur blijft staan. Dit om overlast
voor de omwonenden te voorkomen.
Aan het begin en einde van de les kleden de kinderen zich zo veel mogelijk zelfstandig om.
We vragen u hier rekening mee te houden door voor gemakkelijke kleding en schoenen te
kiezen.
Bij het ophalen van uw kind vragen we u om de volgende afspraken te respecteren:
- Ouders/ verzorgers zijn 5 minuten voor het einde van de les aanwezig.
- Mensen die buiten wachten, doen dit rustig, zodat overlast voor de omwonenden
voorkomen wordt.
- De lesgever doet 5 minuten voor het einde van de zwemles de deur open. Ouders
mogen dan naar binnen om hun kind op te vangen als de les is afgelopen. Om de
afstand te kunnen waarborgen tussen de volwassenen, heeft elk kind een vaste
plaats in de kleedruimte.
Dit moment is niet bedoeld om een gesprek te voeren over de vorderingen van uw
kind. Wanneer u hier vragen over heeft, vragen we u via de mail een afspraak te
maken met de lesgever, zodat deze bij de deur de aandacht bij de kinderen kan
hebben.
Gezien de huidige regels rondom corona hanteren wij de volgende aanvullende afspraken bij
het ophalen en brengen van de kinderen:
- Ouders/ verzorgers en lesgevers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
- Kinderen, ouders en de lesgevers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM in
verband met klachten en thuisblijven.
- Ouders stellen de zwemschool op de hoogte wanneer zij in contact zijn geweest met
iemand die besmet is met Corona en in quarantaine moeten.

