
Aan alle (ouders/verzorgers) van leszwemmers van V.Z.V. Njord, 
  
Vanaf dinsdag 26 mei kunnen wij onze lessen op dinsdag, woensdag en zaterdag hervatten in 
het sportbad (diepe bad). 
  
Om deze lessen op een veilige manier te laten verlopen is er samen met de lesgevers, het zwembad, de 
gemeente en het bestuur van de vereniging een protocol opgesteld om de lessen verantwoord te 
kunnen geven conform de landelijke richtlijnen van de zwembranche. 
  
Lessen Sportbad (diepe bad) 
Alle lessen in het sportbad starten conform de normale lestijden met uitzondering van de (jong) 
volwassenen ABC en trimgroep van woensdagvond. 
  
Lessen Instructie bad (ondiepe bad) 
Omdat we niet in het water les kunnen geven, door de 1,5 m afstand die we moeten bewaren en door 
het inzetten van extra vrijwilligers bij de begeleiding van leerlingen kunnen we nog niet starten met de 
lessen in het instructiebad. We gaan zo vlug mogelijk de huidige werkwijze evalueren en kijken hoe we 
ook deze groep weer kunnen laten starten. 
  
ABC (jong-)Volwassenen 
Alle lessen voor de (jong-)volwassenen van het zwemABC zijn van 20:30 - 21:00 (dus de lessen van 20:00 
starten ook om 20:30). 
  
Snorkelen 
We willen de leerlingen die snorkellessen volgen, vragen hun eigen materiaal mee te brengen indien 
mogelijk. Indien dit niet mogelijk is kan t/m de zomervakantie materiaal geleend worden (dit dient dan 
zelf bij elke les weer meegenomen te worden en bij de laatste les voor de zomervakantie weer 
ingeleverd te worden). 
  
Trimgroep woensdagavond 
Omdat we voor deze groep de onderling afstand van 1,5 m niet kunnen realiseren en omdat we de 
voorkeur geven aan het behalen van diploma's kunnen we nog niet starten met deze lessen. We gaan zo 
vlug mogelijk de huidige werkwijze evalueren en kijken hoe we ook deze groep weer kunnen laten 
starten. 
  
Protocol 
Het volledige protocol is als bijlage opgenomen, lees dit goed door. 
  
Belangrijk voor alle zwemmers: 

1. Thuis 
a. Zwemkleding onder kleding aantrekken (makkelijke kleding) 
b. Ga naar de wc (toiletten in het zwembad zijn gesloten) 
c. Neem een ruime tas mee waar al de kleding en schoenen inpast. 

2. Aankomst zwembad: 
a. 5 minuten voor aanvang van de les mogen de leerlingen het gebouw (hal) betreden. 
b. Handen ontsmetten in de hal van het zwembad 
c. Volg de aanwijzigingen van de vrijwilligers op, leerlingen worden door hen naar de 

kleedkamers begeleid, zie protocol voor verdere uitleg over de routing en werkwijze. 



3. Na afloop van de les: 
a. Leerlingen worden door de vrijwilligers begeleid naar de kleine kleedhokjes en kunnen 

zich daar weer aankleden.  
b. Leerlingen worden in de hal weer overgedragen aan de ouders. 

  
Leerlingen t/m 12 jaar: 
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, wel tot leerlingen vanaf 13 jaar en 
volwassenen. Om te helpen bij het uit en aankleden is max. 1 begeleider toegestaan indien de leerling 
dit niet zelf kan/wil. Deze begeleider mag de leerling vergezellen tot de kleedkamers en in de kleine 
kleedkamers weer ophalen. 
  
Leerlingen vanaf 13 jaar: 
Leerlingen mogen zelfstandig het bad betreden en verlaten, zij dienen onderling ook de 1,5 m afstand te 
bewaren. 
  
Lesgevers 
Alle lesgevers dienen 1,5 meter afstand tot elkaar en leerlingen te bewaren. 
  
Diplomazwemmen 
We willen proberen nog voor de zomervakantie het diplomazwemmen doorgang te laten vinden zodat 
de leerlingen die in maart geen diploma hebben kunnen halen dit alsnog kunnen behalen. Dit zal 
waarschijnlijk tijdens de lessen plaatsvinden en zonder publiek. Over de invulling hiervan zijn we nog in 
gesprek en ook daarover wordt u later geinformeerd. 
  
Kijklessen & gekleed zwemmen 
De kijklessen vervallen tot de zomervakantie, het gekleed zwemmen zal in overleg met de leerlingen 
plaatsvinden. 
  
Zomervakantie 
Zaterdag 11 juli t/m vrijdag 21 augustus zijn er geen lessen in verband met de zomervakantie 
  
Actuele informatie op Website 
Actuele informatie over het leszwemmen kunt u ook vinden op onze website, houd deze in de gaten 
voor updates en aanvullende informatie: 
  
www.vzvnjord.nl/leszwemmen 
  
We hopen jullie weer te kunnen verwelkomen op onze lessen vanaf 26 mei. 
  
Namens alle lesgevers/vrijwilligers van het leszwemmen, 
  
Commissie Leszwemmen V.Z.V. Njord 
Renate Beeren 
Marian van Gurp 
Peter Sijtsma 
Riny van der Muuren 
Rini Akkerman 

http://www.vzvnjord.nl/leszwemmen

