
 

 

 

 

 

 

 

Zwemprotocol 

 

Een pedagogisch medewerker van Kids First COP groep zal samen met de kinderen naar 

ZwemCentrum Zuidhorn gaan. Het vervoer vindt plaats met de bedrijfsbus van Kids First 

COP groep. Een inzittendenverzekering loopt via Kids First COP groep. 

 

Bij het zwembad aangekomen, gaat de pedagogisch medewerker met de kinderen naar een 

aparte kleedkamer van het zwembad. Dit is normaal gesproken de kleedkamer voor 

invaliden. De kinderen worden, daar waar nodig, geholpen bij het omkleden. Zowel jongens 

als meisjes kleden zich binnen deze ruimte om en laten hun spullen hier tijdens de zwemles 

liggen.  

 

Er is een deur in deze kleedkamer die direct in het zwembadgedeelte uit komt. De kinderen 

gaan vijf minuten voordat de zwemles begint op het bankje aan de kant van het zwembad 

zitten. Vanaf dit moment is de zwemleraar verantwoordelijk voor de kinderen. De 

pedagogisch medewerker gaat in het horecagedeelte zitten en houdt via een glazen wand 

zicht op de kinderen. 

 

De zwemleraar van ZwemCentrum Zuidhorn geeft vervolgens een half uur zwemles.  

 

Gedurende de zwemles is ZwemCentrum Zuidhorn verantwoordelijk voor de kinderen. 

Tijdens de zwemles blijft de pedagogisch medewerker aanwezig in het gedeelte waar alle 

ouder(s) verblijven. Indien kinderen het nog spannend vinden, is er de mogelijkheid dat de 

pedagogisch medewerker in het zwembadgedeelte aanwezig blijft. Zij kan kinderen van en 

naar de wc begeleiden en blijft beschikbaar voor kinderen die het spannend vinden of wat 

extra begeleiding nodig hebben.  

 

Na de zwemles gaan de kinderen weer via dezelfde deur, als waar ze door naar binnen zijn 

gekomen, terug naar hun kleedkamer. Zodra zij de kleedkamer binnen komen, ligt de 

verantwoordelijkheid weer bij de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker is 

hier aanwezig, zodra de kinderen binnen komen. De kinderen kleden zich hier om en 

worden door de pedagogisch medewerker geholpen bij het aankleden in deze aparte 

kleedkamer.  

 

Wanneer alle kinderen aangekleed zijn, gaan zij met de pedagogisch medewerker terug 

naar de opvanglocatie. 

 
 
 

 


