Protocol veiligheid
schoolzwemmen
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Voorwoord
Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project “red jezelf, red je
vriendje” toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat de samenwerkende partijen zoals
scholen, het management van zwembad Die Heygrave en de gemeente Heusden daarover
duidelijke afspraken maken. In dat kader is het belangrijk dat de samenwerkende partijen
afspraken maken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de activiteit en
dat deze afspraken en de regelgeving omtrent dit project voor alle betrokken partijen inzichtelijk
worden gemaakt. Hiervoor gebruiken we het protocol veiligheid schoolzwemmen.
Met de inhoud van het onderhavige Protocol Veiligheid Schoolzwemmen wordt beoogd de
onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken met als doel de veiligheid voor de
leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit protocol bevordert daarnaast dat de verschillende
verantwoordelijkheden ook genomen (kunnen) worden, de veiligheid wordt bevorderd en daarmee
de mogelijkheid voor aansprakelijkheid wordt teruggebracht.
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1. Partijen
1.

Partijen:

1.

De

vereniging/stichting……………..…………………………naam

school…………………………….,

gevestigd te………………………………….. ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door
heer/mevrouw………………………………………., hierna de school te noemen
en

2.

Burgemeester en Wethouders van Heusden, in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van
Zwembad Die Heygrave, zijnde de exploitant van de zwemaccommodatie, ten deze
bevoegdelijk vertegenwoordigd door de manager van de afdeling Sportbedrijf de heer B.
Vermeulen, hierna het zwembad te noemen;

Verklaren het onderhavige protocol van toepassing op het schoolzwemmen van de school in de
zwemaccommodatie Die Heygrave te Vlijmen. Het protocol treedt in werking per 8 september
2014.

2.

De school heeft alvorens tot het ondertekenen van onderhavig Protocol over te gaan, zich
ervan vergewist dat toestemming is verkregen van de medezeggenschapsraad en of de
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van het Protocol. Afhankelijk van
de inhoud van het medezeggenschapsreglement zal tevens de ouderraad over de inhoud
van het Protocol worden geïnformeerd.
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2. zwembad Die Heygrave
1.

Het zwembad beschikt over een werkplan en de studenten van het Koning Willem I college
zullen het zwemonderwijs uitvoeren conform dat plan. Het werkplan dient in ieder geval
de volgende aspecten te beschrijven:
- het doel en de inhoud van het project;
- de duur en de frequentie van de lessen;
- het aantal zweminstructeurs per groep;
- de afspraken en procedures met betrekking tot veiligheid, hygiëne en toezicht;
- de wijze waarop de vorderingen van de leerlingen worden geregistreerd;
- de in het zwembad geldende gedragsregels/interne huisregels;
- interne klachtenprocedure;
- gang van zaken bij calamiteiten en incidenten.

2.

Het zwembad heeft als taak te waken over de gezondheid en de veiligheid van al het
publiek (zowel zwemmend als niet-zwemmend) in de accommodatie. Het zwembad is
verantwoordelijk voor:
- een deugdelijke bouw conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
- een deugdelijke zweminrichting (de baden);
- voorzieningen en hulpmiddelen die voldoen aan geldende normen en bepalingen ten
aanzien van veiligheid en hygiëne;
- de kwaliteit en veiligheid van de activiteit
- de inrichting voldoet aan de preventie-eisen ter voorkoming van besmetting met
legionella.

3.

De organisatorische begeleiding van de leerlingen berust tot het moment van aanvang van
de activiteit bij de groepsleerkracht. Daarna nemen de studenten de organisatie over. De
groepsleerkracht zal echter altijd de eindverantwoordelijkheid blijven behouden.
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4.

De school


De school draagt er zorg voor dat de inhoud van het protocol bekend is bij de
groepsleerkrachten en andere bij dit project betrokken personen.



De school is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van:



de aankomst en het vertrek van de leerlingen zowel bij de school als de
zwemaccommodatie;



aanwezigheid

van

de

groepsleerkracht

en

voldoende

begeleiding

bij

het

schoolzwemmen;


het gaan van de leerlingen van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;



het overdragen van de leerlingen aan de studenten;



het douchen voor en na het zwemmen.



De school informeert het zwembad bij de aanvang van het schoolzwemseizoen over:



het aantal deelnemende leerlingen en de namen van deze leerlingen;



eventuele bijzonderheden (medische aandoeningen en andere zorgaspecten).



Een groepsleerkracht is te allen tijde bevoegd de zwemlessen te onderbreken wanneer
dat naar zijn/haar oordeel voor de veiligheid noodzakelijk is.



De organisatorische begeleiding van de leerlingen berust tot het moment van aanvang
van de zwemles bij de groepsleerkracht. Daarna nemen de studenten de organisatie
over. De groepsleerkracht zal echter altijd de eindverantwoordelijkheid blijven
behouden.



De school draagt de zorg voor het leerlingenvervoer van de school naar het zwembad
en andersom.
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3. Aansprakelijkheidsverzekering
De school en het zwembad dragen zorg voor het afsluiten van een deugdelijke
aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en die afdoende
dekking biedt voor ongevallen rondom het schoolzwemmen.
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4. Ouders en andere begeleiders
1.

De school dient, naast een groepsleerkracht, te zorgen voor voldoende begeleiding
(bijvoorbeeld ouders) naar de activiteit (per groep minimaal 1).

2.

De handelingen van de begeleiders vallen onder de verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht van de school.

3.

Begeleiders treden, behoudens calamiteiten, niet in contact met de studenten.
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5. Bijzondere situaties
1.

Kinderen zonder zwemdiploma kunnen niet aan de activiteit meedoen.

2.

De school en het zwembad maken specifieke afspraken over de deelname aan het
schoolzwemmen van leerlingen met specifieke aandoeningen (te denken valt daarbij aan
epilepsie).

3.

Leerlingen die (tijdelijk) niet aan het schoolzwemmen kunnen meedoen, blijven ofwel
onder toezicht op school achter dan wel staan onder toezicht van de groepsleerkracht in
het zwembad.
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6. Toelichting
De inhoud van het onderhavige Protocol vormt een geheel met de hierna volgende toelichting
daarop. Met de ondertekening van het samenwerkingscontract geven
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7.Ondertekening
Het protocol loopt steeds gedurende een vol schooljaar en dient telkens opnieuw te worden
bekrachtigd. Het Protocol Veiligheid Schoolzwemmen wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan
partners die verantwoording dragen en betrokken zijn bij het protocol. Bedacht moet worden dat
daarbij tevens de medezeggenschapsraad van de school alsook - afhankelijk van de inhoud van het
medezeggenschapsreglement - de ouderraad daarbij betrokken moeten worden.

Aldus overeengekomen te Vlijmen d.d. ............................

Instantie, naam school…………………………………………..………
Voor deze, Naam:…………………………………………………………..
Datum……………………………………………………………..……………..
Plaats………………………………………………………..……………………

Instantie, zwembad die Heygrave
Voor deze, Naam:…………………………….…………………………..
Datum……………………………………………………………….………….
Plaats…………………………………………………………………………..
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