
Corona procedure tijdens de zwemlessen in zwembad Den Helder. 

 U komt als ouder/verzorger alleen mee met uw kind dat zwemles heeft, indien u met meerdere personen 

komt (broers/zussen of (groot) ouder dient u buiten de zwemaccommodatie te wachten. 

 De richtlijnen op gegeven door het R.I.V.M. met betrekking tot uw gezondheid leeft u na. U bent niet ziek 

en u bent niet in contact geweest met mensen die het Corona virus hebben. 

zwemlessen maandag t/m vrijdag 

Lestijd 15:00 tot 15:45 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 15:35 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 15:45 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 15:45 tot 16:30 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 16:20 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 16:30 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 16:30 tot 17:15 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 17:05 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 17:15 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 17:15 tot 18:00 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 17:50 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 18:00 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 
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zwemlessen zaterdag 

Lestijd 10:00 tot 10:45 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 10:35 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 10:45 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 10:45 tot 11:30 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 11:20 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 11:30 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 11:30 tot 12:15 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 12:05 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 12:15 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 

Lestijd 12:15 tot 13:00 uur  

 Ouder/verzorger vooraf (5 min.) via de restorette in de zwem hal en daar de kinderen omkleden (niet 

douchen vooraf);  

 Ouders blijven in de zwem hal tijdens de zwemles; 

 12:50 uur wachtende ouders in de zwem hal van de kinderen die op dat moment zwemles hebben naar 

de douche/kleedkamers; 

 13:00 einde van de zwemles kinderen naar de ouders; 

 Afspoelen bij de douche (niet uitgebreid douchen met shampoo i.v.m. de wacht tijd); 

 Ouders let op de onderlinge afstand (1,50 meter). 


