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Inleiding

In de Gemeente Hengelo is geen traditionele vorm van
schoolzwemmen om de basisbeginselen van zwemmen
te leren. Er is met de komst van de Bloashal in 2008
gekozen voor een nieuwe aanpak in de vorm van het
aanbieden van bewegingsonderwijs (‘natte gymles’) in
het water volgens de methode SWIM van Hengelo
Sport (voorheen Fit2School). Met deze vorm van
bewegingsonderwijs in het zwembad wordt ingezet op
screening, verbetering, vergroting en het onderhouden
van de zelfredzaamheid van kinderen in het water.
Alle scholen in de gemeente Hengelo nemen met vele groepen/kinderen (ruim 5000 kinderen) deel aan
SWIM, waarbij ieder kind 34 lessen krijgt aangeboden in de basisschoolperiode. Daarmee komen
kinderen gedurende hun hele basisschoolperiode in aanraking met de diverse zwem- en beweegvormen
in het water, zwemvaardigheidstechnieken en de Twentebad accommodatie. Door het gezamenlijk
overeenkomen van dit protocol wordt ingezet op meer duidelijkheid in en rond de ‘natte gymles’.
In het algemeen geldt dat het bewegingsonderwijs in het zwembad is onderworpen aan toezicht. Dit
toezicht in zwembaden moet van de wet in voldoende mate uitgeoefend worden. Verschillende partijen
zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de afspraken die daarover gemaakt worden. Er moet
voldoende toezicht worden gehouden op de leerlingen tijdens, maar ook voor en na de
zwemactiviteiten.
In dit protocol worden afspraken en regelgeving, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
inzichtelijk gemaakt. Deze bevordert daarmee dat de verschillende verantwoordelijkheden en taken
genomen (kunnen) worden, de veiligheid wordt bevorderd en het aanbod kwalitatief verbetert.
De inhoud van dit protocol is opgesteld in samenspraak met de diverse bij het bewegingsonderwijs
betrokken partijen en uit de ervaringen die Hengelo Sport de laatste 13 jaar heeft opgedaan. Ondanks
dat het bij SWIM formeel bewegingsonderwijs (en niet meer het traditionele ‘schoolzwemmen’) betreft
is de inhoud voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitgangspunten uit het protocol ’Veiligheid en
Toezicht Schoolzwemmen’ (Vereniging Sport en Gemeenten, 2017).
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De partijen

Bij het aanbod SWIM in de gemeente Hengelo zijn deze als respectievelijk aanbieder en afnemer van
SWIM betrokken:
1. De Gemeente Hengelo vertegenwoordigd door Ilija Melisie.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo, in haar hoedanigheid van bevoegd
gezag vertegenwoordigd door Ilija Melisie.

2. Scholen die deelnemen aan SWIM vertegenwoordigd door hun schoolbestuur(der).

__________________________________________________________________________________
In dit protocol maken we onderscheid naar taken en verantwoordelijkheden van en binnen de
gemeentelijke organisatie t.b.v. de leesbaarheid en duidelijkheid.
Bij het aanbod SWIM in de gemeente Hengelo zijn deze als respectievelijk aanbieder en afnemer van
SWIM betrokken:
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SWIM van Hengelo Sport, al 14 jaar een groot succes

Seizoen 15 van de ‘natte gymlessen’ gaat op maandag 5 september 2022 weer van start in het prachtige
Sportbad van het Twentebad. Het is belangrijk voor ieder kind om mee te doen voor de veiligheid van
ieder kind en voor de veiligheid van een ander.

Opzet SWIM
In het schooljaar ’22-’23 gaat Hengelo Sport weer met hetzelfde concept verder. Het aantal SWIM lessen
is dit jaar 3x voor de groepen 3&4 (1x per 9 weken), 7x voor de groepen 5&6 (1x per 4 weken) en 7x voor
de groepen 7&8 (1x per 4 weken). Aan de hand van vier thema’s (race, survival, spel, avontuur) worden
er vele afwisselende lessen gemaakt zodat de kinderen veel ervaring op kunnen doen in en rond het water.
Bij de ’natte gymlessen’ staat samen werken, spelen, leren, veiligheid en plezier maken centraal.

Sportstimulering
De Gemeente Hengelo wil de sport bij kinderen graag stimuleren en heeft daarom besloten om voor alle
kinderen een uitgebalanceerd BasisAanbodSport te maken. Scholen kunnen dit pakket zelf samenstellen.
Scholen kunnen dan overal aan meedoen: SWIM, GYM/KleuterGYM, EVENT, TOURNAMENT, SPECIAL.
Meer informatie over het complete aanbod (inclusief SWIM) staat in het boekje BasisAanbodSport en op
de website www.hengelosport.nl

Doelstellingen SWIM
Kinderen plezier te laten beleven aan sport, kinderen uit te dagen om grenzen te verleggen, kinderen
meer zelfvertrouwen te geven, zorgen voor de veiligheid voor jezelf en een ander, screening van alle
kinderen of ze voldoende zwemveilig zijn (thema eerste les ieder schooljaar), contact over
zwemveiligheid met schooldocent en waar mogelijk met ouders, zorgen dat ieder kind ’zwemveilig’
wordt.

Opzet van de les
Het is belangrijk de lessen af te stemmen op de doelgroep. Tijdens de les wordt ”het kind” centraal
gesteld. Er is gebleken dat de volgende factoren belangrijk zijn: plezier beleven aan de sport, genieten van
de sport zelf, grenzen van je eigen kunnen verkennen en verleggen.
Deze factoren, in combinatie met de kenmerken die horen bij de doelgroep, maakt dat er gekozen is voor
de volgende insteek: aantrekkelijke, plezierige, uitdagende lessen. Van belang is dat de lessen afwisseling
in de oefenstof hebben, verantwoordelijkheid voor eigen leerproces, kinderen hun les zien als hun eigen
les en zo van de les genieten. De “natte gymlessen” dragen bij aan een levenslang zwemplezier. Kinderen
moeten daarom plezier blijven houden aan het bewegen in het water.
Meedoen met alle groepen heeft de voorkeur
Voor de ontwikkeling van het kind is het wenselijk om met alle groepen (3t/m8) mee te doen. Ieder jaar
kunnen we dan dieper in gaan op de oefenstof. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn de
deelnemers dan:
 geoefende zwemmers, die de zwemslagen goed beheersen.
 kunnen ze zichzelf maar ook anderen redden in moeilijke situaties.
 weten ze hoe ze moeten handelen in noodsituaties.
 hebben ze kennisgemaakt met heel veel verschillende onderdelen in de (water)sport.
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Thema’s
SWIM thema’s.
In de “natte gymlessen ”
van SWIM hebben we
gekozen om de lessen
onder te verdelen in vijf
thema’s. In de eerste les
starten we met een
basisles. We krijgen zo snel
een indruk van het niveau
van de individuele
kinderen en de totale
groep. In de resterende
lessen zullen we dan alle
thema’s opnieuw aan bod
laten komen.
Tijdens de lessen wordt de
les stof zoveel mogelijk
aangepast aan ieder
individueel kind.
Het jaar wordt afgesloten
met een leuke sportdag
rond en in het water van
het Twentebad

2

1 race (rood)
hierbij gaat het om

survival (groen)
hierbij gaat het om

voortbewegen

overleven

In zwemmen als race
behandelen we de techniek
en uithoudings-vermogen
van de vol-gende drie
wedstrijd-slagen: schoolslag,
borstcrawl en rugcrawl. In
stappen leren we de
kinderen beter zwemmen.
Aan het stroomlijnen en de
ademhaling wordt uitvoerig
aandacht besteed. In dit
thema geven we ook stabiliteitstraining. Een prima
voorbereiding voor de
kinderen die net zo goed
willen worden als Naomi
Kromowidjojo of
Maartenvan der Weijden.

In een land als Nederland
met haar vele wateren is
reddingszwemmen van
groot belang. Kinderen
leren hier zich zelf en
anderen te redden.
Hoewel het hier dus om
een serieuze zaak gaat,
worden de lessen in een
speelse vorm gegeven,
zodat de leerlingen vanzelf
gemotiveerd raken. Elkaar
redden, het redden van de
poppen, vervoersgrepen,
bevrijdingsgrepen en
natuurlijk het ijswakzwemmen met alle
facetten komt aan de
orde.

3 spel (blauw)
hierbij gaat het om

4 avontuur (paars)
hierbij gaat het om

spelen

ontdekken

Vele spelen die in een
gymzaal gespeeld worden
kunnen met de nodige
aanpassingen ook in een
zwembad gedaan worden.
Het gaat hier om tikspelen,
overzwemspelen en
balspelen. Met
evenwichtige partijen
kunnen de spelen
attractief en uitdagend
zijn. Een voorbeeld is:
waterpolo, minipolo,
waterslagbal en het
communicatie spel. Het
klimmen en klauteren op
watertoestellen komt aan
de orde. Spectaculair voor
de deelnemers is het vlot
bouwen en varen.

Snorkelen is één van de
manieren om de onderwaterwereld te ontdekken
en heeft attractieve
mogelijkheden in zich. Bij
deze activiteiten staat
'avonturieren' onder water
centraal. We leren de
flipperen en snorkelen
zodat ze het later ook
kunnen in het zoute
zeewater. Tijdens de
lessen gaan we op zoek
naar schatten, maar ook
het opduiken van zware
voorwerpen is leuk om te
doen. Het opduiken van de
duizenden gekleurde
munten of de DVD’s
vinden de kinderen
prachtig.
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lestijden
In het rooster is er gekozen voor 5 lessen van 50 minuten. Deze 50 minuten willen we ook
gebruiken voor de les. Het aan- en uitkleden valt buiten de lestijd. We verzoeken de scholen om
5 minuten voor aanvang van de les omgekleed aanwezig te zijn. Voor de keuze van het vaste
lesuur mogen alle scholen bij de inschrijving zelf een voorkeur aangeven. Vervolgens hopen we
dat we aan de hand van alle wensen het totale jaarrooster kunnen invullen.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

les 1
09:50 – 10:40
..
les 2
10:40 – 11:30
..

les 5
09:00 – 09:50
..
les 6
09:50 – 10:40
..
les 7
10:40 – 11:30
..

les 10
09:00 – 09:50
..
les 11
09:50 – 10:40
..
les 12
10:40 – 11:30
..
Pauze

les 13
09:00 – 09:50
..
les 14
09:50 – 10:40
School X gr. 3&4
les 15
10:40 – 11:30
..

les 18
09:00 – 09:50
..
les 19
09:50 – 10:40
..
les 20
10:40 – 11:30
..

les 3
12:20 – 13:10
..
les 4
13:10 – 14:00

les 8
12:20 – 13:10
..
les 9
13:10 – 14:00

les 16
12:20 – 13:10
..
les 17
13:10 – 14:00

les 21
12:20 – 13:10
..

School X gr. 5&6

..

..

School X gr. 7&8

lesuur
1
lesuur
2
lesuur
3

lesuur
4
lesuur
5

Geen les

Geen lessen

les 22

13:10 – 14:00

Voorbeeld (”school X” heeft 1x groep 3 t/m 8)
School X heeft opgegeven: les 14 voor groep 3&4, les 4 voor groep 5&6, les 22 voor groep
7&8. Er kunnen maximaal 2 klassen tegelijk komen zwemmen. Na de inschrijving (juni) maakt
Hengelo Sport het vaste jaarrooster voor het hele schooljaar. Het jaarrooster wordt 1 week voor
aanvang van de zomervakantie naar alle scholen gestuurd. Scholen kunnen zo vroegtijdig
starten met het regelen van vervoer. In het jaarrooster probeert Hengelo Sport zoveel mogelijk
rekening te houden met de wensen van alle 24 scholen.

Voor wie:
Waar:
Wanneer:

Groep 3 tot en met 8
Twentebad Sportbad
Lessen volgens lesrooster in de periode van september tot en
met mei.
Tijdsinvestering: De les duurt 50 minuten. Begeleiden groep van school naar het
Twentebad en terug naar school. Schooldocenten moeten
aanwezig zijn tijdens de les en kan eventueel ingezet worden
voor hulp wanneer nodig.

Lestijden per dag: Les 1 08:55 uur aanwezig. Start 9:00 tot 9:50 uur.
Les 2 09:45 uur aanwezig. Start 9:50 tot 10:40 uur.
Les 3 10:35 uur aanwezig. Start 10:40 tot 11:30 uur.
Les 4 12:15 uur aanwezig. Start 12:20 tot 13:10 uur.
Les 5 13:05 uur aanwezig. Start 13:10 tot 14:00 uur.
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Verantwoordelijkheid

Dit protocol beoogt niet zozeer de aansprakelijkheidslast te verdelen, als wel het risico op ongevallen
terug te dringen.
De school is en blijft primair verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs dat in schoolverband wordt
aangeboden. Het feit dat de school voor deze vorm van bewegingsonderwijs (SWIM) gebruik maakt van
de accommodatie en deskundigheid van derden (gemeente Hengelo en haar medewerkers) doet aan die
verantwoordelijkheid van de school (jegens de ouders) niets af. Voor de school geldt een bijzondere
zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen die aan haar zorg zijn
toevertrouwd en onder haar toezicht staan.
Omdat het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt, moet de groepsleerkracht de les dan ook
zo goed mogelijk volgen zodat hij/zij onmiddellijk kan ingrijpen wanneer het ordelijk verloop of de
veiligheid van de leerlingen dit vereist. Aanwezigheid van de groepsleerkracht op het perron (met zicht
op het bassin) van het zwembad is daarbij noodzakelijk. De verantwoordelijkheid voor de leerlingen
tijdens de uitvoering van de lessen SWIM ligt bij de zweminstructeurs. Met inachtneming van
bovenstaande kunnen de verantwoordelijkheden van de school respectievelijk van de gemeente
Hengelo tijdens onderstaande activiteiten als volgt worden onderverdeeld en samengevat:
Onderdeel
Vervoer van en naar het Twentebad
Veiligheid accommodatie
Omkleden
Verzamelen in gang voor toegangsdeur bassin
Up to date houden veiligheidsformulier met alle namen
Bewegingsonderwijs in het water
Het maken van de lessen (staan online)
Nadouchen en omkleden
Toezicht op naleving afspraken

School
X

Twentebad/Hengelo Sport
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Een en ander is in dit protocol nader uitgewerkt naar taken, rollen en verantwoordelijkheden. School en
de gemeente Hengelo kunnen onder omstandigheden ieder aansprakelijk zijn voor het plaats hebben
gehad van een ongeval. Die aansprakelijkheid is er overigens pas als het ongeval veroorzaakt is door een
(verwijtbaar) onrechtmatige daad (handelen of nalaten) van een der partijen.
Het enkele feit dat er een ongeval heeft plaats gevonden, betekent dus niet dat de school en/of de
gemeente Hengelo aansprakelijk zijn. Voor de gemeente Hengelo kan die onrechtmatigheid bestaan in
het niet naleven van wettelijke voorschriften of het tekort schieten in de instructie- of toezichttaken,
voor de school vanuit hun inhoudelijke verantwoordelijkheid voor activiteiten in schoolverband. De
aansprakelijkheidsverzekering van de school en de gemeente Hengelo bieden in beginsel ook dekking
voor dergelijke claims.
Alle betrokken partners zijn, evenals hun medewerkers, binnen de verschillende verantwoordelijkheden
aan te spreken op het functioneren.
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Rolverdeling in relatie tot verantwoordelijkheden

Net als bij andere schoolse activiteiten is het van eminent belang de veiligheid van leerlingen zoveel
mogelijk te waarborgen. Daarvoor is het belangrijk dat de diverse betrokken samenwerkende partijen
(gemeente Hengelo, Twentebad/Hengelo Sport, de zweminstructeurs, de school, de groepsleerkrachten
en hulpkrachten) daarover duidelijk afspraken maken. Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor wat betreft het veilig organiseren van het bewegingsonderwijs SWIM.
Daarbij geldt: alle direct betrokkenen, groepsleerkrachten en zweminstructeurs, hebben het recht en de
plicht alle maatregelen te treffen die een goede en veilige gang van zaken in het zwembad bevorderen.
Met het enkele bestaan van dit protocol wordt de veiligheid tijdens SWIM niet gegarandeerd. De regels
en afspraken die hier zijn vastgelegd zullen moeten worden nageleefd en continue evaluatie daarvan is
hierbij van belang. De rollen en verantwoordelijkheden per betrokken partij worden hieronder
omschreven:





De gemeente Hengelo
De school
De groepsleerkrachten
De Hulpkrachten

hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.

 De Gemeente Hengelo
De gemeente Hengelo bestaat uit verschillende sectoren en afdelingen. De afdeling Twentebad,
waar Hengelo Sport een onderdeel van is, is 100% onderdeel van de gemeente Hengelo. Qua
verantwoordelijkheden is er geen onderscheid.
De gemeente Hengelo laat het schoolzwemmen uitvoeren vanuit de afdeling Twentebad door
Hengelo Sport en is verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke (rand)organisatie van het
aanbod.
Het Twentebad waakt over de gezondheid en de veiligheid van al het publiek (zowel zwemmend als
niet-zwemmend) in de accommodatie. Zwembaden in Nederland vallen onder een specifieke wet
met bijbehorend Besluit, te weten:
 Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden (WHVBZ)
 Besluit hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden (BHVBZ).
Op basis van geldende wet- regelgeving is de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor veilig en
hygiënisch zwemwater, deugdelijke hulpmiddelen en aanvullende voorzieningen. Tevens is het
daarmee verantwoordelijk voor het toezicht op de feitelijke gang van zaken in en om de
zwembassins.
Als organiserende partij is het de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de inzet van bekwaam
en bevoegd personeel. Dit regelt de afdeling Twentebad. Onder gekwalificeerd zwembadpersoneel
worden zweminstructeurs verstaan die in het bezit zijn van minimaal een aantekening
zwemonderwijs en/of een op MBO-niveau erkend diploma (assistent) zwemonderwijzer. Daarnaast
dienen zij een VOG-verklaring te hebben overlegd. En hebben zij de jaarlijkse zwemtest (Zwemmend
Redden) met succes behaald.
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In algemene zin met betrekking tot de organisatie van SWIM is het Twentebad met Hengelo Sport
verantwoordelijk voor:
 De organisatie en planning van het bewegingsonderwijs.
 Het opstellen en tijdig aanleveren van het jaarrooster www.hengelosport.nl.
 Periodieke bekendmaking van dit protocol onder alle begeleidende zweminstructeurs.
 Het toezien op naleving van dit protocol door de diverse betrokken partijen.
 Twentebad/Hengelo Sport beschikt over een ”Werkplan Schoolzwemmen“, informatiefolder en
veiligheidsformulier ‘natte gymles’ (SWIM). Hengelo Sport geeft les conform dat plan.
 Informatiefolder ‘natte gymles’ staat online.
 Het veiligheid formulier ‘natte gymles’ staat online.
 Hengelo Sport waakt over de veiligheid van al het publiek in de badinrichting en in dit geval in
het bijzonder van de leerlingen.

 De zweminstructeur / Hengelo Sport coördinator















Het opwachten en ontvangen van de leerlingen in de gang voor de toegang naar het
’bassin’ en het daarmee overnemen van de begeleiding en toezicht door de school
(door aanspreekpunt van de dag, hierna: ”ASP”).
Het begeleiden van en toezicht houden op leerlingen tijdens de natte gymles en het vrij
zwemmen (van overdracht 1 tot overdracht 2)
Bij ontvangst in het Sportbad nagaan bij de groepsleerkracht welke leerlingen geen
zwemdiploma bezitten (geldt in alle groepen) en deze kinderen herkenbaar en veilige
drijfmiddelen (bandjes, kurkjes) laten dragen en hier permanent toezicht op houden.
Bijzonderheden als fysieke beperkingen (epilepsie, suikerziekte, etc.), een taalbarrière of
zorgaspecten bij leerlingen nagaan bij de groepsleerkracht (via veiligheidsformulier).
Telling van het aantal aanwezige/deelnemende leerlingen bij aanvang van de les.
Het indelen van de leerlingen in groepen (waarbij de stelregel is 15 tot 20 kinderen per
zweminstructeur per activiteit) en deze begeleiden naar het betreffende lespunt.
Het op een methodische en pedagogisch verantwoorde wijze aanbieden van de lesstof volgens
de methodiek SWIM. Lessen staan altijd een week voor eerste les online en liggen uitgeprint in
de accommodatie.
Het houden van toezicht op de deelnemende kinderen per lesgroep.
Het houden van toezicht op de naleving van de geldende regels in het Twentebad.
Het bieden van eerste hulp en opvang in het geval van ongevallen.
Ontruiming en opvang organiseren in het geval van calamiteiten.
Na afloop van elke zwemactiviteit controleren of alle leerlingen het Sportbad hebben verlaten.
Na de les het overdragen van het toezicht over de leerlingen aan het schoolpersoneel bij de
doucheruimtes.
Het op een juiste wijze registreren en intern behandelen van eventueel bij hen gemelde klachten
en/of suggesties gemeld door deelnemende scholen, groepsleerkrachten, begeleidende ouders
en/of deelnemende kinderen.
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 De school
De school is in eerste instantie in de rol van onderwijsaanbieder inhoudelijk verantwoordelijk voor al
het bewegingsonderwijs dat in schoolverband wordt aangeboden.
 De School(leiding) draagt er zorg voor dat de inhoud van het Protocol bekend zijn bij de
medezeggenschapsraad, groepsleerkrachten/de ouders/vrijwilligers en mogelijk andere bij de
‘natte gymles’ betrokken personen (hierna: "de Hulpkrachten"). Minimaal jaarlijks.
 Is verantwoordelijk voor de toereikende aanwezigheid van de groepsleerkracht(en) bij de ‘natte
gymles’. Minimaal 1 groepsleerkracht op 1 schoolgroep.
 Is verantwoordelijk voor het informeren bij Hengelo Sport bij de aanvang van het
schoolzwemseizoen alsmede lopende het seizoen bij tussentijdse wijzigingen, over:
 het aantal deelnemende leerlingen en de namen van deze leerlingen.
 bijzonderheden (o.a. beperkte zwemvaardigheid, een taalbarrière, medische,
aandoeningen).
 De School draagt zorg voor het vervoer van de school naar het zwembad en andersom. Hengelo
Sport adviseert om zoveel mogelijk te fietsen.

 De groepsleerkracht












Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het veiligheidsformulier. De groepsleerkracht moet
het veiligheidsformulier bij iedere ‘natte gymles’ zelf meenemen.
Informeert de zweminstructeur (ASP) over bijzonderheden van de leerlingen en ontvangt
informatie over de invulling van de les voorafgaand aan de ‘natte gymles’.
Houdt, naast de zweminstructeur, in voldoende mate toezicht op de leerlingen tijdens de ‘natte
gymles’ en vrij zwemmen.
Is verantwoordelijk voor de aankomst en het vertrek van de leerlingen zowel bij school als bij het
Twentebad en het gaan van de leerlingen van en naar de kleedkamers en het omkleden.
Zorgt dat de gehele groep 5 min voor aanvang van de les aanwezig is in de gang voor de deur
naar het bassin. De groep mag pas naar binnen na de overdracht (toestemming van de
zweminstructeur, ASP).
Zorgt ervoor dat na de overdracht alle kinderen op de aangewezen plek zitten in de
accommodatie. In het ‘Sportbad’ op de banken onder het grote beeldscherm.
Is te allen tijde bevoegd de ‘natte gymles’ te onderbreken wanneer dat naar zijn/haar oordeel
voor de veiligheid noodzakelijk is.
Organiseert de begeleiding van de leerlingen tot het moment van overdracht van de ‘natte
gymles’ (overdracht 1) en neemt deze tijdens het nadouchen weer over (overdracht 2).
Draagt zorg dat leerlingen niet weglopen.
De groepsleerkracht zal echter altijd, ook tijdens de les, mede de verantwoordelijkheid blijven
behouden.
ingang
droge gang

kleed
kamer
6

kleed
kamer
5

kleed
kamer
4

kleed
kamer
3

kleed
kamer
2

natte gang
Overdracht 1

Overdracht 2

kleed
kamer
1

voorhal
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 Hulpkrachten
Bij SWIM van Hengelo Sport staat plezier centraal. Ouders zijn van harte welkom om dit te beleven
en nemen, als ze uitsluitend bezoeker zijn en geen begeleidende rol vervullen, plaats op de tribune
tegenover het grote ledscherm.
Ouders en andere begeleiders die door de school benaderd zijn en een actieve begeleidende rol
vervullen hebben de volgende taken.
 helpen de groepsleerkracht tijdens haar/zijn taken. Bv bij toiletbezoek.
 volgen de instructies van de groepsleerkracht en zweminstructeurs op.

6

Bijzondere situaties

De School en de gemeente Hengelo maken specifieke afspraken over de deelname aan de ’natte gymles’
van leerlingen met bijzonderheden. Het is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht dat deze
leerlingen bekend zijn bij de zweminstructeurs. Bijzonderheden kunnen zijn:
 beperkte zwemvaardigheid.
 een taalbarrière.
 een medische aandoening bijvoorbeeld epilepsie; en/of andere zorgaspecten.
Leerlingen die (tijdelijk) niet aan het schoolzwemmen kunnen meedoen, blijven ofwel onder toezicht op
school achter dan wel onder permanent toezicht staan van de groepsleerkracht in het zwembad.
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7

Ondertekening

Het Protocol Bewegingsonderwijs in het water SWIM van de gemeente Hengelo wordt ter bekrachtiging
voorgelegd aan de partners die vanuit hun onderscheiden verantwoordelijkheden onderdeel zijn van dit
protocol. Voor zover van toepassing wordt tevens de medezeggenschapsraad van de school betrokken.

Aldus overeengekomen te …………………………..

d.d. ……………………………………

Naam: gemeente Hengelo

Naam: schoolbestuur

………………………………………………….

…………………………………………

Handtekening

Handtekening

………………………………………………….

…………………………………………

Datum

Datum

………………………………………………….

…………………………………………
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www.hengelosport.nl
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