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RICHTLIJNEN VOOR DE SCHOLEN/CLUBS 
 
 
1. Er wordt aan de schoolinstellingen, in de mate van het mogelijke, het gebruik van de 

installaties toegekend mits het afsluiten van een overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur en de schooldirectie. Het uurrooster, met vermelding van de uren in en 
uit het water en de zwembanen worden per school en per klas opgemaakt in het begin 
van het schooljaar en dient gerespecteerd te worden gedurende het ganse schooljaar.  
Wijzigingen of bijkomende uren zijn pas mogelijk na schriftelijke toelating. 

 
2. Elke klas moet verplicht vergezeld worden van één klasleraar die bevoegd is om toezicht 

te houden op de leerlingen die de zwemlessen volgen. Indien er verschillende klassen 
samengevoegd worden om te komen zwemmen dient de schooldirectie voldoende 
toezichters te voorzien. Dit hangt af van het aantal leerlingen en van de leeftijd van de 
kinderen, doch dit is minstens één per klas. Deze toezichters dienen een hesje te dragen 
en  zich langs de rand van het zwembad verspreid op te stellen om effectief toezicht te 
houden. Deze begeleiders zullen kennis genomen hebben van het reglement van 
inwendige orde en zullen het toepassen. 

 
3. In het zwembad is enkel zwemkledij toegelaten. Voor de leerkrachten en toezichters 

is een sportieve uitrusting (short + T-shirt + hesje toezichter) toegestaan. 
 
4. De verantwoordelijke van elke groep mag enkel toegang verlenen aan zijn leerlingen. 
 
5. De toegang tot de kleedkamers wordt door het bevoegd personeelslid geleid volgens de 

opgemaakte planning. De afgesproken uren (in en uit het water) dienen daarom stipt 
gerespecteerd te worden. 

 
6. De leraars en leerlingen moeten aan de instructies en opmerkingen van het bevoegd 

personeel, belast met de goede orde, de veiligheid en de toepassing van dit 
reglement, gehoorzamen. 

 
7. De verantwoordelijke zal : 

• zijn groep voorafgaan aan de kassa, kleedkamers of cabines en het zwembad; 

• aan de leden van zijn groep de kleedkamer aanduiden volgens de gekregen instructies; 

• eisen en toezicht houden dat alle leden een douche en voetbad genomen hebben; 

• begeleiding en toezicht in de kleedruimte (toezien dat het aan- en uitkleden vlot 
verloopt) 

• zorgen voor een ordelijk verloop van zijn activiteiten met zijn leerlingen of leden; 

• toezicht en/of zwemonderricht geven in samenwerking met de leerkrachten L.O. en de 
badmeesters. 

 
8. De leraar of verantwoordelijke wordt verzocht het zwembad en de kleedkamers niet te 

verlaten voor de laatste leerling. 
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9. Hij/zij wordt verzocht geen bijkomende leerlingen/leden toe te laten. 

 
10. Elke laattijdige aankomst wordt niet ingehaald. 
 
11. De leraar doet zijn leerlingen de ‘natte’ en ‘droge’ gangen eerbiedigen. 

 
12. Er mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden in de zwembadinrichting (zwemhal, 

kleedkamers, gangen). 
 

13. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of vandalisme. Wij 
vestigen de aandacht op het feit dat de kleedkamers, de opbergkastjes enz. niet onder 
permanent toezicht staan. 

 
14. Een wijziging kan doorgevoerd worden in de bezetting van de zwembanen door de redder 

van dienst. Het gebruik van een 2de baan is slechts toegestaan bij meer dan 15 leerlingen. 
  

15. Er mag niet gelopen worden in het zwembad 
 
16. Gebruik van plankjes als didactisch materiaal, niet als speelgoed. Na gebruik worden ze 

ordelijk op elkaar gestapeld en terug gebracht naar het redderslokaal. 
 
17. Indien de leerkracht één van de speeltuigen wil gebruiken (glijbaan, springplank) wordt er 

eerst toestemming gevraagd aan de redder van dienst. 
 
18. De leerkracht ziet er op toe dat zijn leerlingen niet op de zwemlijnen zitten, lopen of hangen. 
 
19. De leerlingen die niet mee gaan zwemmen mogen de zwemhal niet betreden. Toezicht en/of 

een taak dient te worden voorzien indien zij in de onthaalruimte van het zwembad moeten 
wachten. Er wordt geen toezicht gehouden op deze leerlingen door het zwembadpersoneel. 

 
20. In samenspraak met de directie kan een redder ingeschakeld worden bij het geven van 

zwemonderricht. Dit gebeurt echter enkel wanneer het dienstrooster het toelaat. Hij 
vervangt in geen geval de toezichthoudende persoon. 

 
 
 
 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
(School)directie 


