Covid-19 protocol Gemeentelijk zwembaden
(concept versie 7 mei 2020)
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Inleiding
Op 6 mei is bekend gemaakt dat zwembaden weer open mogen, het gaat om binnenbaden en
buitenbaden. Hierbij moeten de maatregelen die bepaald zijn om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan worden nageleefd.
Naast de belangrijke 1,5 meter maatregel zullen we iedere maatregel baseren op de geldende
adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
De volgende zwembadlocaties worden beschikbaar gesteld:
•
•
•
•
•

Noorderparkbad (combi zwembad) – Sneeuwbalweg 5, 1032 VS Amsterdam
Het de Mirandabad (combi zwembad) – Mirandalaan 9, 1079 PR Amsterdam
Flevoparkbad (buitenzwembad) Brediusbad (buitenzwembad) Zuiderbad (binnen zwembad) -

Binnen de mogelijkheden die de beperkingen ons geven worden Banenzwemmen, zwemlessen en
recreatiezwemmen gefaseerd mogelijk gemaakt.
Als eerste zal het banenzwemmen in binnen- en buitenbaden starten. 11 mei of zo snel mogelijk
daarna
De zwemlessen worden vanaf 18 mei hervat, ouders van kinderen die al zijn gestart met lessen in
onze baden worden hierover in de week van 11 mei geïnformeerd
Voor het openen van de zwembaden voor recreatief zwemmen is meer informatie nodig vanuit de
zwembranche over hoe om te gaan met de beperkende maatregelen en de effecten daarvan op
het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten..
Uiteraard zijn alle genoemde maatregelen continue aan aanpassingen (zowel aanscherpingen als
verlichtingen) onderhevig. Het protocol is dan ook een dynamische document dat afhankelijk van
de nationale en lokale maatregelen en richtlijnen aangepast kan worden. Door dit protocol en de
mogelijkheid tot handhaving daarvan, dragen wij op een verantwoordelijke manier bij aan de
intelligente lockdown, het minimaliseren van reisbewegingen, economische en sociale schade, en
het maximaliseren van maatschappelijk nut en zorg continuïteit. Binnen de activiteiten kunnen de
(sport)activiteiten zonder problemen uitgevoerd worden met in achtneming van de regels en
richtlijnen.
Voor het opstellen zijn de volgende richtlijnen uit de branche geraadpleegd.




Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen versie 5, 20200508
Protocol Verantwoord Zwemmen
https://www.zwembadbranche.nl/protocol-verantwoord-zwemmen/

Deel 1. Algemene richtlijnen voor sporters (bezoekers) en personeel
Algemeen
• Alle gangbare RIVM-richtlijnen, zoals geen handen schudden, handenwassen en 1,5 meter
afstand houden, zijn en blijven onverminderd van kracht.
• Sporters (bezoekers) of personeel die niet in staat zijn alle richtlijnen consequent op te
volgen worden toegang tot de sportaccommodatie verboden.
• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voorbereiding
• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts en neem contact op met de
huisarts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
• Ga voorafgaand aan het zoek van het zwembad thuis naar het toilet.
• Vul voorafgaand aan het bezoek thuis je bidons met water en/of sportdrank.
• Was voorafgaand aan het bezoek (binnenkomst – doormiddel van zelf meegebrachte
desinfectiemiddelen) aan het zwembad je handen voor minimaal 20 seconden.
• Bij voorkeur thuis omkleden (badkleding onder de gewone kleren) en in de accommodatie
geen gebruik te maken van de kleedruimten. (na afloop is de mogelijkheid tot het
uitrekken van de (natte) badkleding
Vervoer
• Zoveel mogelijk individueel naar de zwembaden te reizen. Zoveel mogelijk op de fiets en
zo min mogelijk met het openbaar vervoer reizen. Geen vervoersmiddel delen met anderen
bezoekers van de zwembaden tenzij deze ook in de privé situatie samenwonen!
In de (buiten) accommodatie vanaf 11 mei 2020
*In de accommodatie kunnen specifiekere richtlijnen van toepassing zijn. Zie deel 3a tm 3e.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Ouders, verzorgers, begeleiders, toeschouwers trainers, hebben geen toegang tot de
binnen accommodatie.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het sporten naar de het zwembad. Alleen
bij de zwemlessen binnen, 15 minuten voor aanvang van de zwemles
• In het zwembad altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Indien het wel nodig is (en mogelijk is) om gebruik te maken van kleedruimten dan op
ruime afstand van elkaar.
• Zoveel mogelijk uit- en aankleden op dezelfde plek.
• Geen gebruik maken van douches en gebruik van overige ruimten in de zwembaden tot
uiterste beperken.
• Beperken van toiletgebruik. Gebruik de beschikbare ontsmettingsmiddelen voor en na
gebruik van het toilet.
Tijdens activiteiten
• Bezoekers gebruiken alleen eigen (sport) materialen en zijn de enigen die deze materialen
aanraken.
• Contact met de bezoekers, de 1,5 meter regel is ook voor personeel van toepassing. In
uiterste medische gevallen kan hierop, na overleg met de teammanager, een uitzondering
gemaakt worden.
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Na het bezoek
• Geen gebruik maken van douches en gebruik van overige ruimten in de accommodatie tot
uiterste beperken.
• Indien het wel nodig is om gebruik te maken van kleedruimten dan op ruime afstand van
elkaar.
• Zoveel mogelijk uit- en aankleden op dezelfde plek.
• Verlaat direct na het sporten het zwembad via de aangewezen uitgang.
• Contact met de bezoekers, de 1,5 meter regel is ook voor personeel van toepassing. In
uiterste medische gevallen kan hierop, na overleg met de teammanager, een uitzondering
gemaakt worden.
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Deel 2. Algemene richtlijnen de Zwembaden
Algemeen
• Hygiëneregels hangen bij de ingang van de zwembaden en worden binnen herhaald.
• Regels zijn vooraf met de aangewezen, bezoekers en begeleiders gedeeld en via de
website beschikbaar.
• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering.
• Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de
diverse zwembaden moeten worden uitgevoerd.
• Zorg voor handhaving van de regels in en om de zwembaden.
• Geef medewerkers de instructie dat zij sporters, bezoekers en begeleiders moeten
aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
• In afstemming met de verantwoordelijke medewerkers facilitair (NPB) is een intensief
schoonmaakrooster gemaakt, garanderen van een schone omgeving met extra aandacht
voor deurklinken en toiletten.
• In het De Mirandabad wordt er dagelijks een team samengesteld van medewerkers die de
taak op zich zullen nemen om intensief volgens een vastgesteld schoonmaakplan ruimtes
extra schoon te maken en te desinfecteren.
• Beperken van toiletgebruik. Ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen om toilet voor en
na gebruik te ontsmetten
• Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen,
bril) voor het uitvoeren van EHBO/reanimatie bij acute medische ongevallen.
• Wanneer een medewerker betrokken is bij hulpverlening waarbij geen 1,5meter afstand
gehouden kan worden moet een coronatest mogelijk worden gemaakt (via de GGD)
• Zorg voor maximale hygiëne, deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten
• Gedesinfecteerd blijven worden. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden door
bezoekers, zoals prullenbakken, ed. zo regelmatig mogelijk.
• Wanneer er meerdere groepen/verenigingen/bezoekers na elkaar trainen deze groepen uit
elkaar houden en de stromen dusdanig inrichten dat de groepen elkaar zo min mogelijk
tegen komen.
• Bij te smalle doorgangen, kleedkamers, perrons zorgen voor éénrichting verkeer.
• Lockers zijn te gebruiken, en worden na elk gebruiksblok door medewerkers van het
zwembad gereinigd.
• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
Banenzwemmen + verenigingen
Verenigingen leveren ook een eigen protocol aan – met als onderligger ons protocol
• Er zijn speciale banen voor banenzwemmers (baan 3 – Borstcrawl/ baan 4 – snellere
zwemmers. Overige banen zijn voor de langzamere zwemmers. Hiermee proberen we te
voorkomen dat de langzame zwemmers de snelle zwemmers hinderen en dat de 1,5 m
eter kan worden gehandhaafd.
• Om te bepalen hoeveel zwemmers er in 1 baan van 25 meter veilig kunnen zwemmen
wachten we de informatie van de landelijke koepelorganisaties in de zwembadbranche af.
• Stil hangen aan de lijn, kanten van het bassin of startblokken is niet toegestaan
• In alle omstandigheden zwemmen met tussenruimte van minimaal 2 tot 3 meter.

Zweminrichting voor banenzwemmen: De gemeentelijke zwembaden kiest voor optie 2, om 2
banen aan elkaar te koppelen en de lijn na 2 banen te plaatsen. Dus 2 lijnen/3 zones in een
zwembad.
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Bij elke lijn onvoldoende ruimte voor passeren en inhalen

Bodemstreep Baan 1

Optimale ruimte voor passeren en inhalen

Optie 1:
Baan 1 en 2
Hierbij zwem je langs de lijnen.
Het passeer moment bij de lijnen is onvoldoende.
Als je dit met alle banen zo doet is het aantal zwemmers per baan ook het aantal onveilige passages dat telt ook voor het inhalen.

Optie 2:

Voorkeur

Banenzwemmen over de bodemstrepen
Start is bij de bodemstreep van baan 3
Je zwemt je heen over de bodemstreep van baan 3 en terug over de bodemstreep van baan 4
Daarbij ligt er geen lijn tussen baan 3 en 4
Tussen baan 4 en 5 ligt wel een lijn.
Op deze manier hou je altijd minimaal 2,5 meter afstand bij het passeren van elkaar tussen alle lijnen.
Je bied naast het passeren van heen en terug zwemmers ook ruime inhaal mogelijkheid bij het inhalen van elkaar.
Het inhalen kan dan met voldoende afstand in de ruimte die ontstaat tussen de passerende zwemmers.
Dat doe je precies hetzelfde op de banen 5 en 6.
Qua verdeling van borstcrawl, snelle zwemmers en recreatieve banenzwemmers kun je kiezen om respectievelijk banen 1+2, 3+4 en 5+6 hiervoor in te richten.

Waterpolo – voor verenigingen (nog niet aan de orde)
• Geen trainingsvormen toepassen waarbij spelers minder dan 1,5 meter tussenruimte
hebben.
• Beperken tot zwemvormen en individuele schietoefeningen waarbij de bal niet van speler
naar speler gaat.
• Ballen worden voor en na de training ontsmet in een bak met een desinfecterend middel.
• Onderling passen met minimale afstand van 3 meter alleen met een bal die vlak voor de
oefening met een desinfecterend middel behandeld is.
Synchroonzwemmen n.v.t. in de genoemde zwembaden
Duikverenigingen


Wordt nog uitgewerkt.

Schoonspringen n.v.t. in de genoemde zwembaden
• i.v.m. de hygiëne blijven de duikplanken in de zwembaden gesloten
Kracht- en landtraining voor verenigingen
• Maximaal 50% van de capaciteit van de zaal benutten en zodoende garanderen dat de
sporters tenminste 3m afstand van elkaar houden en indien mogelijk zo veel mogelijk het
buitenterrein van het zwembad hiervoor te gebruiken.
• Training zodanig organiseren dat iedere sporter eigen materialen gebruikt en niet deelt
met andere sporters.
• Bij het delen van materialen desinfecterende middelen beschikbaar stellen en na iedere
oefening verplicht de materialen die aangeraakt zijn ontsmetten.
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Deel 3a. Noorderparkbad
Verantwoordelijke voor navolging protocol
• Teammanager: Marco van der Horst
• Verenigingen: Voorzitters en trainers
Entree
• Bezoekers van het Noorderparkbad komen binnen via de hoofdingang. Hierbij dienen de
handen vooraf (thuis) schoongemaakt te zijn voordat het zwembad wordt betreden, door
eigen? mee gebrachte desinfectie middel kan dit ook in de hal van het zwembad.
• Bezoekers en sporters worden in shifts toegelaten. Bezoekers door het Noorderparkbad
en sporters via trainers of aangewezen personen.
• Er wordt door de (banen)zwemmers gebruikt gemaakt van de twee 6-baans 25m
wedstrijdbaden binnen en de 6-baans 25m wedstrijdbad buiten. Voor recreatiezwemmers
van het Noorderparkbad wordt gebruik gemaakt van het doelgroepenbad en/of de
buitenbaden.
Kleedruimten
• De kleedruimten worden in principe (zo min mogelijk) niet gebruikt. Voor nood en speciale
situaties zijn kleedkamers
• Omkleden op het zwembadperron is niet toegestaan. Niettemin wordt 1 dames en 1 heren
kleedkamer beschikbaar gesteld. Per kleedkamer kunnen gelijktijdig maximaal 4
personen zich omkleden.
• Zwemmers dienen thuis hun badkleding aan te trekken. De zwemmer hoeft alleen in de
kleedkamer de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen
naar het zwembad, inclusief schoenen.
• In het zwembad is een aparte plek waar de sporttassen kunnen worden neergezet.
• 15 minuten voor het einde van een tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad
te verlaten. Na het zwemmen kan men zich aankleden in een speciale zone met
kleedruimtes waarna men direct het zwembad verlaat via de aangewezen route (veel al in
de achter uitgang).
• Tussen de verschillende tijdsblokken reactiezwemmen zit 30 minuten waardoor de
komende en vertrekkende bezoekers elkaar niet tegen komen. Bezoekers van de
binnenbaden hebben alleen toegang tot het zwembad als het maximaal aantal niet is
overschreden.
• Douches zijn dicht en iedereen dient thuis te douchen
Veiligheid & hygiëne
• Handhaving door personeel: management wordt duidelijk gemaakt dat personeel
toestemming heeft om bezoekers zwemmers aan te spreken op het schenden van de
regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen
gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
• Extra bescherming medewerkers: voor receptiemedewerkers worden extra materialen
gefaciliteerd zoals de kuchschermen en het gebruik van hygiëne middelen. Daarnaast
worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies.
• Desinfectie: op meerdere plaatsen op de accommodatie zijn desinfectiemiddelen
beschikbaar voor personeelsleden en klanten.
• Gebruik van papieren handdoekjes en automaatrollen wordt geadviseerd en de
prullenbakken worden regelmatig geleegd.
• Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten worden doorlopend
• gereinigd.
• Toiletten bij de zwembaden: De toiletten worden vaker en met extra zorg
schoongemaakt. Er bevindt zich een aftekenlijst op de toiletten voor het registreren van
het tijdstip waarop is schoongemaakt. 7 – versie 24 april 2020

Uitgang
• Na het bezoek of training in het Noorderparkbad wordt het zwembad verlaten via
aangewezen en afgesproken route (deze kan dus afwijken van de binnenkomst).
• Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is niet verplicht voor iedere bezoeker, er vanuit
gaande dat alles schoon is in de accommodatie en dat zwembadwater desinfecteert.
Andere locatie specifieke regels
………
Uitwerking per activiteit en routing Noorderparkbad
Openstelling buitenbaden
Recreatie zwemmen buitenbaden vanaf 18 mei 2020 t/m 4 juli
• Entree alleen mogelijk via Online kaart verkoop via de website van het Noorderparkbad
o Vermelden op de website – badkleding onder de gewone kleren aan te trekken.
• Maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 14:30 en van 15:00 tot 17:30
• Zaterdag t/m zondag van 10:00 tot 13:00 en van 13:30 tot 16:30
• Aantal bezoekers dat tegelijk toegang kan krijgen moeten we nog vaststellen
Banen zwemmen buitenbaden vanaf 11 mei 2020 t/m 4 juli
 Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm
 Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 9:00 en van 9:30 tot 11:30
 Aantal zwemmers per baan 3? (max 18? zwemmers te gelijk) zie hierboven, landelijk
advies komt nog!
 Wanneer een zwemmer niet meer deelneemt aan het zwemmen mag een volgende
zwemmer starten (max. 25 zwemmers rond het zwembad)
Routing buitenzwembad
 Entree, via online kaart verkoop via de rechter tourniquet (vanaf de openbare weg gezien)
en/of bemande buitenkassa
 Uitgang, via de (grote) rechter tourniquet (vanaf het terrein gezien)
 Reactiezwemmen: bezoekers nemen plaats op het grasveld met de 1,5 meter afstand van
elkaar.
 Banenzwemmen: bezoekers lopen direct na de tourniquet rechts via de (gesloten) horeca
langs het gebouw naar het trimbad. Na het zwemmen lopen zij via de uitkijktoren en het
tegelpad naar de uitgang.
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij banen zwemmen
 Kledinghaakjes worden ter controle meegegeven zelf gereinigd en meegenomen en weer
ophangen aan rek bij weggaan.
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij recreatief zwemmen
 ….. bezoekers per tijdsblok van 2,5 uur of 3 uur.

Openstelling binnenbaden
 Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm of
verhuurovereenkomst voor verenigingen
 Maandag t/m vrijdag
o Doelgroepenbad: 7:00 tot 13:00 -> Ouder en kind zwemmen
o Sportbad: 7:00 tot 13:00 -> banenzwemmen
o Verenigingenbad: 7:00 tot 13:00 -> banenzwemmen
o Zwemlessen NPB: 14:00 tot 18:00 -> niveau 2 t/m 5





o Zwemverenigingen: 19:00 tot 22:00
Zaterdag
o Trimbad (buiten): 8:00 tot 11:00 -> vereniging (’t Y)
o Zwemlessen NPB: 9:00 tot 12:00 -> niveau 2 t/m 5
o Zwemverenigingen: 13:00 tot 15:00
o Stichting: 16:00 tot 19:00 -> speciaal onderwijs
Zondag
o Zwemvereniging: 09:00 tot 10:00 (geen uitloop mogelijk)
o Doelgroepenbad: 10:30 tot 16:00 ouder en kind zwemmen
o Sportbad: 11:00 tot 16:00 -> banenzwemmen
o Verenigingenbad: 11:00 tot 16:00 -> banenzwemmen

Routing binnenbad
 Ouder en kind zwemmen, banenzwemmen en zwemlessen van het NPB, zie de twee
foto’s



Zwemverenigingen, wordt nog nader uitgewerkt, i.v.m. het kruisen van diverse
verenigingen op de zelfde tijd.

Verder aanvulling routing en bijzonderheden zwemlessen
 Niveau 2 -> doelgroepenbad
 Niveau 3 & 4 -> sportbad
 Niveau 5 -> verenigingenbad
 Facilitair medewerker begeleid leerlingen direct naar de juiste zwemplek, waar leerlingen
wachten op een bankje
 Ouders/verzorgers gaan via de achteruitgang naar buiten en wachten buiten
 Leerlingen kleden zich na de les aan, aan de verenigingenkant en via de achteruitgang er
uit. (ouders/verzorgers komen via de voorkant hun kind weer ophalen – en gaan er achter
er weer uit met hun kind)

Max. aantal bezoekers voor de binnen baden (bij geen zwemlessen)
 Kleding haakjes worden gedoseerd aan een rek bij de tourniquet/kassa opgehangen
meegenomen voor-en teruggehangen na het zwemmen uitgedeeld ter controle van het
aantal bezoekers
o Blauw, banenzwemmen (sportbad en verenigingenbad)
o Grijs, doelgroepenbad
Max. aantal bezoekers voor de verenigingen (bij verhuur)
 Zwemverenigingen, wordt nog nader uitgewerkt, i.v.m. het kruisen van diverse
verenigingen op dezelfde tijd.

Deel 3B het De Mirandabad
Verantwoordelijke voor navolging protocol
• Teammanager: Abdelkarim Aknin
• Verenigingen: Voorzitters en trainers
Entree
• Bezoekers van het De Mirandabad komen binnen via de hoofdingang. Bij de ingang
kunnen bezoekers gebruik maken van de beschikbare desinfectiemiddelen.
• Bezoekers en sporters worden in shifts toegelaten. Bezoekers door het De Mirandabad en
sporters via trainers of aangewezen personen.
• Er wordt door de (banen)zwemmers gebruikt gemaakt van het 25 meter bad binnen en
het 50 meter bad buiten.
• Voor recreatiezwemmers van het De Mirandabad wordt gebruik gemaakt van de op dat
moment beschikbare buitenbaden (momenteel alleen de 50 meter bad i.v.m.
verbouwing). En in het binnenbad kan men gebruik maken van het recreatie bad.
Kleedruimten
• De kleedruimten worden in principe (zo min mogelijk) niet gebruikt. Voor nood en speciale
situaties zijn er kleedkamer aanwezig. Buitenbad bezoekers kleden zich (in principe)
alleen om op de ligweide en maken geen gebruik van de kleedruimte in de binnen
accommodatie.
• In de binnen accommodatie is omkleden op het zwembadperron niet toegestaan.
Niettemin worden 10 dames en 10 heren kleedkamer beschikbaar gesteld. Per
kleedkamer kunnen gelijktijdig max 2 personen zich omkleden.
• Zwemmers dienen thuis hun badkleding aan te trekken. De zwemmer hoeft alleen in de
Kleedkamer de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te
nemen naar het zwembad, inclusief schoenen.
• In het zwembad is een aparte plek waar de sporttassen kunnen worden neergezet.
• 15 minuten voor het einde van een tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad
te verlaten. Na het zwemmen kan men zich aankleden in een speciale zone met
kleedruimtes waarna men direct het zwembad verlaat via de aangewezen route.
Buitenbad via buitenbad uitgang en binnenbad via binnen.
• Tussen de verschillende tijdsblokken (reactiezwemmen zit 30 minuten waardoor de
komende en vertrekkende bezoekers elkaar niet tegen komen. Bezoekers van de binnen
en buitenbaden hebben alleen toegang tot het zwembad als het maximaal aantal niet is
overschreden.
• Douches zijn dicht en iedereen dient thuis te douchen
Veiligheid & hygiëne
• Handhaving door personeel: management wordt duidelijk gemaakt dat personeel
toestemming heeft om bezoekers zwemmers aan te spreken op het schenden van de
regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen
gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
• Extra bescherming medewerkers: voor receptiemedewerkers worden extra materialen
gefaciliteerd zoals de kuchschermen en het gebruik van hygiëne middelen. Daarnaast
worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies. Voor de medewerkers die
zich tussen het publiek begeven een hesje of shirt met op de buik en rug de anderhalve
meter regeling.
• Desinfectie: op meerdere plaatsen op de accommodatie zijn desinfectiemiddelen
beschikbaar voor personeelsleden en klanten?
• Gebruik van papieren handdoekjes en automaatrollen wordt geadviseerd en de
prullenbakken worden regelmatig geleegd.

•
•

Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten worden doorlopend
gereinigd.
Toiletten bij de zwembaden: De toiletten worden regelmatig gereinigd en
gedesinfecteerd. Er bevindt zich een aftekenlijst op de toiletten.

Uitgang
• Na het bezoek of training in het De Mirandabad wordt het zwembad verlaten via
aangewezen en afgesproken route (deze kan dus afwijken van de binnenkomst).
• Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is niet verplicht voor iedere bezoeker, er vanuit
gaande dat alles schoon is in de accommodatie en dat zwembadwater desinfecteert.
Andere locatie specifieke regels
• In het binnenbad kan het zijn dat niet alle attracties tegelijk open zijn. Dit omdat er extra
toezicht nodig is om bezoekers goed te reguleren.
Uitwerking per activiteit en routing De Mirandabad
Openstelling buitenbaden
Recreatie zwemmen buitenbaden vanaf 18 mei 2020 t/m 4 juli.
• Entree alleen mogelijk via Online kaart verkoop via de website van het De Mirandabad.
o Vermelden op de website – badkleding onder de gewone kleren aan te trekken??.
• Maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 14:30 en van 15:00 tot 17.30
• Zaterdag t/m zondag van 11:00 tot 13:30 en van 14:30 tot 17:00
• Aantal bezoekers per tijdsblok van 2,5 uur, moeten we nog bepalen
Banen zwemmen buitenbaden vanaf 19 mei 2020 t/m 4 juli (vanaf 18jaar en ouder)
 Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm
 Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 11:30, we vragen de bezoekers hun zwemtijd te
beperken tot 45 min.
Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 20:00 in 2 blokken van 45 min met 30 min tussenpauze
 Aantal zwemmers per 2 banen 10? (max 40? zwemmers te gelijk) afhankelijk van het advies
van de landelijke koepelorganisatie.
Routing buitenzwembad
 Entree, via online kaart verkoop via de linkere buiten portocabine. (vanaf de openbare
weg gezien).
 Uitgang, via tourniquet (vanaf het terrein gezien)
 Reactiezwemmen: bezoekers nemen plaats op het grasveld met de 1,5 meter afstand van
elkaar.
 Banenzwemmen: bezoekers lopen via de portocabine de gebruikelijke route en volgen het
pad naar het 50 meter bad. Na het zwemmen lopen zij via dezelfde route naar het
tourniquet richting uitgang.
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij banen zwemmen
 Kledinghaakjes worden ter controle meegegeven zelf gereinigd en meegenomen en weer
ophangen aan rek bij weggaan.
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij recreatief zwemmen
 200? bezoekers per tijdsblok van 2,5 uur.
 Nog eens 200? extra bij opening zeskant. (we richten ons op het advies van de landelijke
koepelorganisatie om dit vast te kunnen stellen.)

Openstelling binnenbaden





Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm of
verhuurovereenkomst voor verenigingen
Maandag t/m vrijdag
o Recreatie bad: 9:00 tot 11:30 en 12.30-15.00 -> Ouder en kind zwemmen
o Banen zwemmen 25 meter bad: 07:00 tot 11:30
En 15.00 tot 18.15 uur *
o Zwemlessen MDB: 15:45 tot 18:00 -> niveau 3 t/m 5
o Zwemverenigingen: di,wo,en do, 19:00 tot 22:00
Zaterdag
o Recreatie bad: 9:00 tot 12:00 en 13.00-16.00 uur Ouder en kind zwemmen
o Zwemlessen MDB 25 meter bad: 9:00 tot 12:00 -> niveau 3 t/m 5
o Banen zwemmen 25 meter bad: 12:30-15:45 *



Zondag
o Recreatie bad: 9:00 tot 12:00 en 13.00-16.00 -> Ouder en kind zwemmen
o Banenzwemmen 25 meter bad: 07:00 tot 11:30
En 12:30-15:45 *
*: Zodra het maximum aantal zwemmers in het water is bereikt, wachten de volgende zwemmers
op daarvoor aangewezen plaatsen (met 1,5meter tussenruimte) zodra een zwemmer het water
verlaat kan de 1e wachtende gaan zwemmen.
Routing binnenbad



Bezoekers recreatief zwemmen zwemlessen (recreatiebad) maken gebruik van de
rechtere poortjes en rechtere garderobe.
Bezoekers banenzwemmen (25 meterbad) maken gebruik van de linkere poortjes en
linkere garderobe.

Toiletgroep garderobe en bij de receptie blijft gesloten. Bezoekers kunnen bij nood gebruik maken
van de toiletten op de zwemzalen.
Zwemverenigingen, wordt nog nader uitgewerkt, i.v.m. het kruisen van diverse verenigingen op
dezelfde tijd.
Verder aanvulling routing en bijzonderheden zwemlessen
 Alle zwemlessen vinden plaats op het recreatie bad.
 Facilitair medewerker ontvangt leskinderen boven aan de trap recreatiebad en delegeert
ze naar de juiste groep/zwemplek. Waar leerlingen wachten op een bankje
 Ouders/verzorgers gaan weer naar buiten via de receptie en wachten buiten
 Leerlingen kleden zich aan in de linkere garderobe. Ouders halen de kinderen bij de makeup hoek op. En gaan er via de receptie weer uit.
Max. aantal bezoekers voor de binnen baden (bij geen zwemlessen)
 Recreatiebad : 100 bezoekers excl. 1 ouder
Max. aantal bezoekers voor de verenigingen (bij verhuur)
 Zwemverenigingen, wordt nog nader uitgewerkt, i.v.m. het kruisen van diverse
verenigingen op dezelfde tijd.

3.c Flevoparkbad
Verantwoordelijke voor navolging protocol
• Teammanager: Marco van der Horst / Rob Wever
• Verenigingen: Voorzitters en trainers
Entree
• Bezoekers van het Flevoparkbad komen binnen via de hoofdingang. Hierbij dienen de
handen vooraf (thuis) schoongemaakt te zijn voordat het zwembad wordt betreden, door
eigen? mee gebrachte desinfectie middel.
• Bezoekers en sporters worden in shifts toegelaten. Bezoekers door het Flevoparkbad en
sporters via trainers of aangewezen personen.
• Er wordt door de (banen)zwemmers gebruikt gemaakt van het 50m wedstrijdbad buiten.
Voor recreatiezwemmers van het Flevoparkbad wordt gebruik gemaakt van het 50 meter
bad en recreatiebad.
Kleedruimten
• De kleedruimten worden in principe (zo min mogelijk) niet gebruikt. Voor nood en speciale
situaties zijn kleedkamers
• Omkleden op het zwembadperron is niet toegestaan. Niettemin wordt 1 dames en 1 heren
kleedkamer beschikbaar gesteld. Per kleedkamer kunnen gelijktijdig maximaal 4
personen zich omkleden.
• Zwemmers dienen thuis hun badkleding aan te trekken. De zwemmer hoeft alleen in de
kleedkamer de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen
naar het zwembad, inclusief schoenen.
• In het zwembad is een aparte plek waar de sporttassen kunnen worden neergezet.
• 15 minuten voor het einde van een tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad
te verlaten. Na het zwemmen kan men zich aankleden in een speciale zone met
kleedruimtes waarna men direct het zwembad verlaat via de aangewezen route (veel al in
de achter uitgang).
• Tussen de verschillende tijdsblokken reactiezwemmen zit 30 minuten waardoor de
komende en vertrekkende bezoekers elkaar niet tegen komen. Bezoekers van de
binnenbaden hebben alleen toegang tot het zwembad als het maximaal aantal niet is
overschreden.
• Douches zijn dicht en iedereen dient thuis te douchen
Veiligheid & hygiëne
• Handhaving door personeel: management wordt duidelijk gemaakt dat personeel
toestemming heeft om bezoekers zwemmers aan te spreken op het schenden van de
regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen
gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
• Extra bescherming medewerkers: voor receptiemedewerkers worden extra materialen
gefaciliteerd zoals de kuchschermen en het gebruik van hygiëne middelen. Daarnaast
worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies.
• Desinfectie: op meerdere plaatsen op de accommodatie zijn desinfectiemiddelen
beschikbaar voor personeelsleden en klanten.
• Gebruik van papieren handdoekjes en automaatrollen wordt geadviseerd en de
prullenbakken worden regelmatig geleegd.
• Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten worden doorlopend
• gereinigd.
• Toiletten bij de zwembaden: De toiletten worden vaker en met extra zorg
schoongemaakt. Er bevindt zich een aftekenlijst op de toiletten voor het registreren van
het tijdstip waarop is schoongemaakt.
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Uitgang
• Na het bezoek of training in het Flevoparkbad wordt het zwembad verlaten via
aangewezen en afgesproken route (deze kan dus afwijken van de binnenkomst).
• Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is niet verplicht voor iedere bezoeker, er vanuit
gaande dat alles schoon is in de accommodatie en dat zwembadwater desinfecteert.
Andere locatie specifieke regels
………
Uitwerking per activiteit en routing Flevoparkbad
Openstelling buitenbaden
Recreatie zwemmen buitenbaden vanaf 18 mei 2020 t/m 4 juli
• Entree alleen mogelijk via Online kaart verkoop via de website van het Flevoparkbad
o Vermelden op de website – badkleding onder de gewone kleren aan te trekken.
• Maandag t/m zondag van 10:00 tot 17:30
• Aantal bezoekers dat tegelijk toegang kan krijgen moeten we nog vaststellen
Banen zwemmen buitenbaden vanaf 11 mei 2020 t/m X aug
In overleg met de vereniging Flevoparkbad die het banen zwemmen organiseert
 Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm
 Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 9:00 en van 9:30 tot 11:30
 Aantal zwemmers per baan X? (max X? zwemmers te gelijk) zie hierboven, landelijk advies
komt nog!
 Wanneer een zwemmer niet meer deelneemt aan het zwemmen mag een volgende
zwemmer starten (max. 25 zwemmers rond het zwembad)
Routing buitenzwembad
 Entree, via online kaart verkoop of via de vereniging via de linker kassa (vanaf de openbare
weg gezien)
 Uitgang, via de (grote) linker tourniquet (vanaf het terrein gezien)
 Reactiezwemmen: bezoekers nemen plaats op het grasveld met de 1,5 meter afstand van
elkaar.
 Banenzwemmen: bezoekers lopen direct na de kassa rechts via de (gesloten) horeca langs
het gebouw naar het 50 meterbad. Na het zwemmen lopen zij via aangewezen weg weer
terug
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij banen zwemmen
 X
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij recreatief zwemmen
 ….. bezoekers per tijdsblok van 2,5 uur of 3 uur.

3.d Brediusbad
Verantwoordelijke voor navolging protocol
• Teammanager: Marco van der Horst / Rob Wever
• Verenigingen: Voorzitters en trainers
Entree
• Bezoekers van het Brediusbad komen binnen via de hoofdingang. Hierbij dienen de
handen vooraf (thuis) schoongemaakt te zijn voordat het zwembad wordt betreden, door
eigen? mee gebrachte desinfectie middel.
• Bezoekers en sporters worden in shifts toegelaten. Bezoekers door het Brediusbad en
sporters via trainers of aangewezen personen.
• Er wordt door de (banen)zwemmers gebruikt gemaakt van het 33m wedstrijdbad buiten.
Voor recreatiezwemmers van het Brediusbad wordt gebruik gemaakt van het 33 meter
bad en recreatiebad.
Kleedruimten
• De kleedruimten worden in principe (zo min mogelijk) niet gebruikt. Voor nood en speciale
situaties zijn kleedkamers
• Omkleden op het zwembadperron is niet toegestaan. Niettemin wordt 1 dames en 1 heren
kleedkamer beschikbaar gesteld. Per kleedkamer kunnen gelijktijdig maximaal 4
personen zich omkleden.
• Zwemmers dienen thuis hun badkleding aan te trekken. De zwemmer hoeft alleen in de
kleedkamer de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen
naar het zwembad, inclusief schoenen.
• In het zwembad is een aparte plek waar de sporttassen kunnen worden neergezet.
• 15 minuten voor het einde van een tijdsblok worden de zwemmers verzocht het zwembad
te verlaten. Na het zwemmen kan men zich aankleden in een speciale zone met
kleedruimtes waarna men direct het zwembad verlaat via de aangewezen route (veel al in
de achter uitgang).
• Tussen de verschillende tijdsblokken reactiezwemmen zit 30 minuten waardoor de
komende en vertrekkende bezoekers elkaar niet tegen komen. Bezoekers van de
binnenbaden hebben alleen toegang tot het zwembad als het maximaal aantal niet is
overschreden.
• Douches zijn dicht en iedereen dient thuis te douchen
Veiligheid & hygiëne
• Handhaving door personeel: management wordt duidelijk gemaakt dat personeel
toestemming heeft om bezoekers zwemmers aan te spreken op het schenden van de
regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen
gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
• Extra bescherming medewerkers: voor receptiemedewerkers worden extra materialen
gefaciliteerd zoals de kuchschermen en het gebruik van hygiëne middelen. Daarnaast
worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies.
• Desinfectie: op meerdere plaatsen op de accommodatie zijn desinfectiemiddelen
beschikbaar voor personeelsleden en klanten.
• Gebruik van papieren handdoekjes en automaatrollen wordt geadviseerd en de
prullenbakken worden regelmatig geleegd.
• Extra schoonmaak: alle deurknoppen en andere handcontactpunten worden doorlopend
• gereinigd.
• Toiletten bij de zwembaden: De toiletten worden vaker en met extra zorg
schoongemaakt. Er bevindt zich een aftekenlijst op de toiletten voor het registreren van
het tijdstip waarop is schoongemaakt.
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Uitgang
• Na het bezoek of training in het Brediusbad wordt het zwembad verlaten via aangewezen
en afgesproken route (deze kan dus afwijken van de binnenkomst).
• Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is niet verplicht voor iedere bezoeker, er vanuit
gaande dat alles schoon is in de accommodatie en dat zwembadwater desinfecteert.
Andere locatie specifieke regels
………
Uitwerking per activiteit en routing Flevoparkbad
Openstelling buitenbaden
Recreatie zwemmen buitenbaden vanaf 18 mei 2020 t/m X aug
• Entree alleen mogelijk via Online kaart verkoop via de website van het Brediusbad
o Vermelden op de website – badkleding onder de gewone kleren aan te trekken.
• Maandag t/m zondag van 10:00 tot 17:30
• Aantal bezoekers dat tegelijk toegang kan krijgen moeten we nog vaststellen
Banen zwemmen buitenbaden vanaf 11 mei 2020 t/m X aug
 Entree alleen mogelijk via loskaart verkoop of abonnementsvorm
 Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 8:00 en van 8:00 tot 9:00
 Aantal zwemmers per baan X? (max X? zwemmers te gelijk) zie hierboven, landelijk advies
komt nog!
 Wanneer een zwemmer niet meer deelneemt aan het zwemmen mag een volgende
zwemmer starten (max. 25 zwemmers rond het zwembad)
Routing buitenzwembad
 Entree, via online kaart verkoop of via kassa (vanaf de openbare weg gezien)
 Uitgang, via de (grote) rechter tourniquet (vanaf het terrein gezien)
 Reactiezwemmen: bezoekers nemen plaats op het grasveld met de 1,5 meter afstand van
elkaar.
 Banenzwemmen: bezoekers lopen direct na de kassa rechts via de (gesloten) horeca langs
het gebouw naar het 33 meterbad. Na het zwemmen lopen zij via aangewezen weg weer
terug
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij banen zwemmen
 X
Max. aantal bezoekers voor het buitenbad bij recreatief zwemmen
 ….. bezoekers per tijdsblok van 2,5 uur of 3 uur.

3.e Zuiderbad
Routing:
1. Entree beide toegangsdeuren geopend
2. Heen op de trap bestikkering 1,5 meter per lestijd staat welke kant de trap te gebruiken.
3. Aangeven op de trap de midden leuning niet te gebruiken
4. Kassa ramen gesloten op een kier na
5. Naar zwemzaal, per tijd aangeven R of L de looproute aangeven op de 1,5 meter
6. Kleedhokjes beneden om en om te gebruikten
7. Kleedhokjes damesbalkon om en om te gebruiken de eerste rij.
8. Groepskleedkamers totaal 5 maximaal 2 L.L. + ouder per kleedkamer
9. Ouders die boven zijn blijven boven op de 1,50 meter afstand
10. Kinderen omkleden door één ouder
11. Kind wordt opgevangen door zwemleerkracht op zwemzaal
12. Ouder mag in kleedhokje blijven kijken
13. Na de les worden de kinderen terug gebracht naar de kleedhokjes
14. Ouder kleed kind aan en loopt dezelfde route terug van zwemzaal af.
15. Trap af dezelfde zijde als de heenweg, wordt per tijd aangegeven Rechts of Links e/o
Damesbalkon, Groepskleedkamer.
16. In het zwembad zal een lijnenveld worden gelegd, met in het ondiep een extra bufferlijn
tussen de zwemleerkrachten en de leerlingen.
Zwemlessen starten:
In het Zuiderbad wordt er dagelijks zwemles gegeven, er is één zwemschool voor kinderen onder
de <12 jaar. Om de 1,5meterregeling te realiseren in het Zuiderbad stellen wij voor gefaceerd te
starten. Daarmee in dit voorstel starten met de zwemlessen van niveau 3 of zelfs gezien de
aantallen vanaf niveau 41. Met de voorwaarden die er zijn kan het Zuiderbad maximaal 40
personen bedienen voor de zwemlessen, dit is inclusief de leerlingen.
Let Op: De kinderen mogen op aanwijzing van een zwemleerkracht naar hun eigen
zwemleerkracht gaan, tot die tijd moeten zij bij hun ouder in de kleedcabine blijven.
Zwemschool Het Kikkertje
Zwemschool het Kikkertje is de enige zwemschool in het Zuiderbad die zwemles geeft aan
kinderen <12 jaar.2 De zwemschool is sinds 2000 actief in het Zuiderbad.
Kleedruimte
Omdat het om jonge kinderen gaat in de leeftijd van 5 tot maximaal 6 jaar zijn de ouders nodig om
de kinderen te helpen in de kleedkamers. De kleedcabines op zwemzaal, en op het damesbalkon
1 Deze leerlingen zouden nog kans hebben om af te zwemmen voor de zomervakantie. Het kan zijn dat er enkele leerlingen

vanuit niveau 3 doorgestuurd zouden worden naar niveau 4 net voor de lock down. Dit is maatwerk, in het leerlingenvolgsysteem
ziet elke zwemleerkracht om welke leerlingen het gaat. Ook zijn er kinderen in niveau 3 die net zijn doorgestuurd vanuit niveau 2,
deze kinderen gaan het niet meer redden met 6 weken les.
2 De zwemschool is sinds 2000 actief in het Zuiderbad. De zwemschool bedient veel kinderen onder de < 12 jaar vanuit

Amsterdam. De zwemschool mist veel inkomsten zonder de zwemlessen, daarom ook onze zwemschool meegenomen in de
opzet om te starten met de zwemlessen voor kinderen <12 jaar.

vooraan, zijn alle gordijnen om en om weggehaald zodat er altijd de 1,5meterregel in acht
genomen wordt. In de kleedcabine op zwemzaal en damesbalkon staat één stoeltje waar de ouder
moet blijven tijdens de zwemles, zij kunnen de kinderen zien. In deze kleedkamers staat één
desinfectans met papier zodat elke ouder dit zelf kan gebruiken.
In de groepskleedkamers kunnen max. 2 leerlingen + één ouder. Daar staan 2 desinfectans in elke
kleedruimte + 2 stoeltjes voor de ouders.
Ouders/Begeleiders:
 De ouder/begeleider kleedt zijn/haar kind om in de kleedcabine
 Het kind blijft bij de ouder in de kleedcabine totdat de kinderen door een zwemleerkracht
het sein krijgen om naar hun eigen zwemleerkracht te gaan.
 Na de zwemles gaan de kinderen onder toezicht van de zwemleerkracht terug naar hun
kleedcabine waar de ouder zit.
 Kindjes die te laat komen gaan direct na het omkleden naar hun zwemleerkracht
 Ouders met 2 kinderen op twee tijden mag in zijn kleedcabine blijven, het kindje moet dan
ook wachten in de kleedcabine met de ouder.
 Ouder met bv één baby/peuter en één les kind kan uiteraard in de kleedcabine blijven met
de baby of naar buiten gaan
 De ouder moet in de kleedcabine blijven of naar buiten gaan
 De ouder mag niet op zwemzaal komen
 De douches blijven uit
 De toiletten op zwemzaal alleen in gebruik voor de kinderen
 De toiletten in de hal voor ouders e/o begeleiders, hier is desinfectans beschikbaar.
 De ouders vragen om hun leskaart zoveel mogelijk digitaal te verlengen
Praktische informatie per dag:
Per dag worden de tijden, lesgroep en aantal leerlingen aangegeven. En daarmee de voorgestelde
routing en benodigdheden zoals bewegwijzering en bestikkering. (boodschappen lijst volgt) De
kinderen worden door de zwemleerkrachten opgevangen op zwemzaal. De kinderen gaan onder
toezicht van de zweminstructeurs terug naar hun ouder. Op de perrons is voldoende ruimte voor
de zwemleerkrachten om de 1,5 meter. afstand te bewaren. Kinderen <12 jaar hoeven onderling
niet de 1,5 meter in acht te nemen.
De zwemleerkracht moet wel de 1,5meter t.o. van de kinderen bewaren. Ook begeleiders van
kinderdagverblijven hebben fysiek contact met de kinderen, daarvoor is er een protocol, (het
protocol als bijlage toevoegen). Lesmateriaal voorafgaande aan de les in het water leggen, kinderen
kunnen dit dan zelf pakken.
Bijlage: lesschema per dag.
Maandag:
L/BSO SCH 1 t/m 4 A 15:00-15:45
L/BSO SCH B en C 15:00-15:15:45

10 L.L. + 2 begeleiders 12 pers.

R/lesgroep A-3B Maandag 17:15
R/lesgroep A-3B Maandag 17:15
24 L.L. + ouder 48 personen
R/lesgroep A-4A Maandag 17:15 13 L.L. + ouder 26 personen= totaal 74 zonder 3=26

Dinsdag:
DL/Kikkertje: 15:45-16:30 A baan
L/Kikkertje: 16:30-17:15 B baan

7 L.L. + ouder 14 personen= 14
8 L.L. + ouder 16 personen=16

L/Kikkertje: 17:15-18:00 C baan
R/ lesgroep A-3A Dinsdag 17:15
R/ lesgroep A-3B Dinsdag 17:15
R-12+DR 3/ lesgroep A-4A Dinsdag 17:15

4 L.L. + ouder 8 personen

L/Kikkertje: 18:00-18:45 C baan

3 L.L. + ouder 6 personen= 6

Woensdag:
L/Kikkertje: 13:30-14:15 B baan

10 L.L. + ouder 20 personen= 20

DL/Kikkertje: 14:15-15:00 B baan
R/ lesgroep B-B1 Woensdag 14:45

7 L.L. + ouder 14 personen
13 L.L. + ouder 26 personen=40

DL/Kikkertje 15:00-15:45 niv. 1
L/Kikkertje 15:0015:45 niv. 2
GR/Kikkertje 15:00-15:45 niv. 3
GR/Kikkertje 15:00-15:45 niv. 4

5 L.L. + ouder 10 personen
3 L.L. + ouder 6 personen
3 L.L. + ouder 6 personen
6 L.L. + ouder 12 personen= 34

DR/ lesgroep B-B2 Woensdag 15:30

13 L.L. + ouder 26 personen

L/Kikkertje 15:45-16:30 niv.1
DR/Kikkertje 15:45-16:30 niv.2
GL/Kikkertje 15:45-16:30 niv 3
GL/Kikkertje 15:45-16:30 niv. 4

6 L.L. + ouder 12 personen
5 L.L. + ouder 10 personen
4 L.L. + ouder 8 personen
3 L.L. + ouder 6 personen= 36 personen

R/ lesgroep C-C2 Woensdag 16:15

13 L.L. + ouder 26 personen

L/Kikkertje 16:30-17:15 niv. 1
L/Kikkertje 16:30-17:15 niv. 2
L/Kikkertje 16:30-17:15 niv. 3
DL/Kikkertje 16:30-17:15 niv. 4

4 L.L. + ouder 8 personen
3 L.L.+ ouder 6 personen
5 L.L. + ouder 10 personen
5 L.L. + ouder 10 personen= 34 personen

R/Kikkertje 17:15-18:00 niv. 1
R/Kikkertje 17:15-18:00 niv. 2
R/Kikkertje 17:15-18:00 niv. 3
RD/Kikkertje 17:15-18:00 niv. 4
(Vervolg woensdag)
L/Kikkertje 18:00-18:45 niv. 2
L/Kikkertje 18:00-18:45 niv. 3
L/Kikkertje 18:00-18:45 niv. 4

2 L.L. + ouder 4 personen
4 L.L.+ ouder 8 personen
4 L.L. + ouder 8 personen
4 L.L. + ouder 8 personen= 28 personen

Donderdag:

24 L.L. + ouder 48 personen
15 L.L. + ouder 30 personen= 86 zonder 3=38

4 L.L.+ ouder 8 personen
3 L.L. + ouder 6 personen
4 L.L. + ouder 8 personen= 22 personen

DL/ Lesgroep A-3A Donderdag 15:45
DL/ Lesgroep A-4A Donderdag 15:4

13 L.L. + 0uder 26 personen
10 L.L. + ouder 20 personen = 46 zonder 3=20

DR/lesgroep A-3B Donderdag 16:30
DR/lesgroep A-4BDonderdag 16:30

10 L.L. + ouder 20 personen
12 L.L. + ouder 24 personen= 44 zonder 3=24

DL/lesgroep A-3C Donderdag 17:15
DL/lesgroep A-4C Donderdag 17:15

6 L.L. + ouder 12 personen
12 L.L. + ouder 24 personen = 36 zonder 3=24

L/lesgroep B-B4 Donderdag 18:00
L/lesgroep C-C2 Donderdag 18:00

15 L.L. + ouder 30 personen
10 L.L. + ouder 20 personen

Vrijdag:
GR/BSO SCH 1A Vrijdag 15:00
GR/BSO SCH 2A Vrijdag 15:00
GR/BSO SCH 3A Vrijdag 15:00
GR/BSO SCH 4A Vrijdag 15:00
GR/BSO SCH B Vrijdag 15:00
GR/BSO SCH C Vrijdag 15:00
L/Kikkertje 16:00-16:45 niv.A

10 L.L. + 2 begeleider 12 personen
5 L.L. + ouder 10 personen

R/Lesgroep Zeppelin Vrijdag 16:15

8 L.L. + 2 begeleiders 10 Personen

DL/Kikkertje 16:45-17:30 niv. B

10 L.L. + ouder 20 personen

R/Lesgroep A-3AVrijdag 17:15
R/Lesgroep A-3B Vrijdag 17:15
DL/Lesgroep A-3B Vrijdag 17:15
R/Lesgroep A-4A Vrijdag 17:15

25 L.L. + ouder 50 personen
12 L.L. + ouder 24 personen= 74 zonder3=24

L/Kikkertje: 17:30-18:15 niv. C

9 L.L. + ouder 18 personen

R/Lesgroep A-1C Vrijdag 6-12 18:00
R/Lesgroep A-2C Vrijdag 6-12 18:00
R/Lesgroep A-3C Vrijdag 6-12 18:00
DR/Lesgroep A-4B Vrijdag 6-12 18:00

Samengevoegd 1 leerkracht
kinderen tussen 6-12 jaar

DL/Kikkertje 18:15-19:00 niv. C

3 L.L. + ouder 6 personen

Zaterdag zwemt alleen het Kikkertje:
L/08:30-09:15 niv. 1
L/08:30-09:15 niv. 2
DL/08:30-09:15 niv. 3
(vervolg zaterdag)
DL/08:30-09:15 niv. 4
R/09:15-10:00 niv.1
R/09:15-10:00 niv.2
DR/09:15-10:00 niv.3
DR/09:15-10:00 niv.4

14 L.L. + ouder 28 personen

5 L.L. + ouder 10 personen
4 L.L. + ouder 8 personen
1 L.L. + ouder 2 personen
6 L.L. + ouder 12 personen = 32 personen
5 L.L. + ouder 10 personen
7 L.L. + ouder 14 personen
3 L.L. + ouder 6 personen
3 L.L. + ouder 6 personen = 36 personen

L/10:00-10:45 niv. 1
L/10:00-10:45 niv. 2
DL/10:00-10:45 niv. 3
DL/10:00-10:45 niv. 4

5 L.L. + ouder 10 personen
4 L.L. + ouder 8 personen
6 L.L. + ouder 12 personen
5 L.L. + ouder 10 personen = 40 personen

R/10:45-11:30 niv. 1
R/10:45-11:30 niv. 2
DR/10:45-11:30 niv. 3
DR/10:45-11:30 niv. 4

3 L.L. + ouder 6 personen
6 L.L. + ouder 12 personen
5 L.L. + ouder 10 personen
3 L.L. + ouder 6 personen = 34 personen

L/11:45-12:30 niv. 1
L/11:45-12:30 niv. 2
R/11:45-12:30 niv. 3
R/11:45-12:30 niv. 4

4 L.L. + ouder 8 personen
6 L.L. + ouder 12 personen
3 L.L. + ouder 6 personen
3 L.L. + ouder 6 personen = 32 personen

L/12:30-13:15 niv. 1
L/12:30-13:15 niv. 2
DL/12:30-13:15 niv. 3
DL/12:30-13:15 niv. 4

4 L.L. + ouder 8 personen
6 L.L. + ouder 12 personen
2 L.L. + ouder 4 personen
2 L.L. + ouder 4 personen = 28 personen

R/13:15-14:00 B + 2 DR

14 L.L. + ouder 28 personen= 28 personen

L/14:00-14:45 A + 2 DL

14 L.L. + ouder 28 personen= 28 personen

Boodschappen, acties
 Bestikkering op de trappen, 1,50 meter afstand 20 stuks?
 Afzetlinten voor de midden leuning in de hal niet te gebruiken
 Bestikkering voor achter de kleedcabines 1,50 meter afstand 24 stuks
 40 stuks A4 formaat instructies in de kleedcabines
 40 hand dispensers met desinfectans + 40 toilet rollen
 Hebben wij een losse paslezer?
 Website vermelding
 Face-book vermelding

