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G A N G   V A N   Z A K E N   I N   D E   Z W E M Z A A L  
  
 
Om de lessen ordelijk te laten verlopen, vragen wij u om u aan de volgende huisregels te houden. 

 

- Voor aanvang van de PWV-zwemuren mag u ca. 7 minuten voor tijd naar binnen. Moeders 

met zoons s.v.p. in de dameskleedkamer en vaders met dochters in de herenkleedkamer. 

Omkleden in een kleedhokje kan ook altijd. 

 

- Laat uw kind eerst naar de wc gaan. Daarna kan uw kind zich melden bij degene met de 

presentielijst. Wanneer u vroeg bent kunt u deze lijst ophalen bij de uurleiding en voor ons 

bijhouden.  

 De kinderen mogen 5 minuten voorafgaand aan de zwemles gaan douchen. Douchen is 

verplicht. Wanneer u later bent en de lijst is niet meer bemand dan kunt u uw kind 

aanmelden bij de uurleiding. 

 

- Zodra de fluit gaat mogen de kinderen rustig naar hun les lopen en op de kant blijven totdat 

de juf of de meester zegt dat ze erin mogen. 

 

- Zwemmers met lang haar graag het haar opbinden/in een staart doen. Geen lange 

zwembroeken of sportbroeken dragen. 

 

- De zwemzaal mag niet met straatschoenen worden betreden. Dit geldt ook voor 

bezoekers bij het diplomazwemmen. 

 

- Ouders kunnen achter het muurtje kijken naar de kinderen zodat er rust is en de kinderen 

minder snel zijn afgeleid. Hier mogen geen straatschoenen gedragen worden tenzij met  

blauwe overschoentjes. Na alle omkleedruimtes zijn overschoenen of slippers verplicht. 

Overschoentjes zijn te koop bij de uurleiding voor € 0,50 per paar.  

 Kinderen mogen NIET op de baby-aankleedplanken zitten/staan/verblijven.  

 

- De uurleiding, herkenbaar aan het zwart/geel shirt, is altijd bereid uw vragen te 

beantwoorden. Stel eventuele vragen bij voorkeur aan het begin van de les zodat wij tijdens 

de les kunnen kijken. 

 

- Is uw kind geselecteerd voor diplomazwemmen, zorg er dan voor dat de diplomakaart en 

het diplomageld tenminste twee weken voor de dag van het diplomazwemmen is 

ingeleverd/betaald. Niet of te laat inleveren van de diplomakaart of niet betaald hebben 

van lesgelden en/of diplomageld kan tot gevolg hebben dat er niet afgezwommen 

kan/mag worden. 

 

- Wanneer uw kind langdurig ziek of verhinderd is, kunt u dit melden bij de uurleiding of per 

e-mail pwv.technischecommissie@gmail.com. S.v.p. niet naar het zwembad bellen. 

 

- Andere kinderen (broers, zussen, vriendjes, vriendinnetjes, etc.) die geen les krijgen, 

kunnen geen gebruik maken van de zwembadfaciliteiten. De enige uitzondering op deze 

regel is dat kinderen van lesgevend kader onder begeleiding in het recreatie- en bubbelbad 

mogen. 

 

- Lees de mededelingen van de Technische Commissie. Deze verschijnen in de nieuwsbrief en 

op de website.    
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