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Onderhoud zwembad Stappegoor
Van 21 oktober tot en met 1 december is zwembad Stappegoor gesloten wegens gepland
groot onderhoud. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de zwemlessen. Alle ouders/kinderen die
les hebben zijn geïnformeerd over deze sluiting en wat voor gevolgen dit heeft voor de
zwemlessen.
Gelukkig hoeft niemand een zwemles te missen en gaan alle lessen gewoon door bij een van
onze andere baden. Mocht je hier een vraag over hebben, dan mag je een mail sturen naar
tilburgsezwemschool@tilburg.nl
Neem zelf je zwembandjes mee
Kom je recreatief zwemmen in een van onze baden en heb je nog geen zwemdiploma?
Neem dan zelf je zwembadjes (vleugeltjes) mee. Deze bandjes zijn niet meer bij ons te leen.
Mocht je ze toch vergeten, dan staat er bij de receptie een automaat, waaruit de bandjes
te koop zijn voor €5,-.
Waar moet ik nu omkleden??
Maak je gebruik van de groepskleedkamer en gaat er een ouder of begeleider mee
omkleden? Dan is het geslacht van de ouder/begeleider bepalend. Dus papa met dochter,
gaat bij de herenkleedkamer omkleden. Mama met zoon maken gebruik van de
dameskleedkamer.
Natuurlijk mag je ook gebruik maken van de kleine kleedhokjes. Let er wel op dat je hier je
kleding niet kan laten hangen. Tijdens het douchen houden de kinderen de badkleding aan.
Het is niet toegestaan om naakt te douchen in onze zwembaden.
Wij raken je kind wel eens aan.
Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder
ongewenste intimiteiten. Ze vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de
zwembranche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode Zwembranche geeft een
objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak
hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het
(zwembad)personeel, vrijwilligers, ouders en kinderen houvast en bescherming.
Zwembadmedewerkers kunnen in situaties komen die de privacy van bezoekers raken, denk
bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen zwemonderwijzers en
zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact
nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een
beperking). Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere
onveilige situatie en bij handhaving van de orde en veiligheid.

Het verdient aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand
waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwemonderwijzers en
andere (zwembad) medewerkers in concrete situaties. Het doel is om alle betrokken
personen te beschermen.
De volledige Gedragscode Zwembranche kan je terug lezen op de site van de Nationale
Raad Zwemveiligheid www.nrz-nl.nl of klik hier
Kom je elke week zwemmen?
Het is heel belangrijk dat je elke week komt zwemmen. Dan wordt er niet vergeten wat er
allemaal al geleerd is en blijft de lesstof beter hangen. Heb je een afkoopcontract
afgesloten, dan hebben we met elkaar afgesproken dat je kind minimaal 80% van de lessen
aanwezig is. Hierbij hebben we al rekening gehouden met ziekte en andere redenen van
afwezigheid. Dus blijf dit zelf goed in de gaten houden! Wij doen dit ook.
Heb je vragen over de zwemles van je kind dan mag je altijd een mail sturen naar de
coördinator.
Met vriendelijke groeten,
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