
zwemmen eerste graad 
 
ONDERWEG 
 
Het zwemmen wordt steeds begeleid door 1 lkr en indien 
mogelijk 1 ouder.  
We gaan met iets minder dan 50 kdn te voet naar Sportoase. 
Vertrek: stipt om 10.00 u in de Appeltuin, we volgen de 
Weldadigheidsstraat, steken de ring over en steken dan de 
Geldenaaksebaan over. 
 
Bij de wandeling loopt er altijd een volwassene vooraan en 
één achteraan. De kinderen zijn vaak in drukke gesprekken 
verwikkeld en hebben weinig oog voor de verkeerssituatie. 
De begeleider vooraan doet hen stoppen (soms fysiek tegenhouden) bij de 
oversteekplaatsen.  
 
Oversteken van de ring: 
 
Kinderen laten wachten op de stoep tot je zelf in het midden van de weg staat om het 
verkeer tegen te houden.   
Best zorgen dat aankomende auto’s je op beide rijvakken zien! Het gebeurt vaak dat 
auto’s op 1 rijbaan stoppen en op de andere rijbaan doorrijden! 
 
De eerste kinderen aanspreken en zeggen dat ze moeten wachten aan de zitbank. 
Pas terug naar de kop van de groep lopen van zodra de tweede begeleider je plaats op de 
rijbaan inneemt. 
Het tweede deel van de ring kan zo ook overgestoken worden van zodra de volledige 
groep samen aan het oversteekpunt is.  
Bij het oversteken van het tweede deel: de kinderen attent maken op mogelijke fietsers 
op het fietspad en zeggen dat de koplopers moeten wachten aan bv het huis met de 
zwarte deur, zodat je terug vooraan kan aansluiten van zodra de tweede begeleider op de 
rijbaan staat. 
 
Het is dus onveilig als de tweede begeleider achteraan blijft lopen! 
Deze kan de laatste groep best aanporren tot wat tempo bij het oversteken en dan direct 
de plaats van de eerste begeleider innemen. 
 
Oversteken van de Geldenaaksebaan: 
 
De begeleider die vooraan loopt wacht met oversteken tot de volledige groep klaar staat 
aan het cafe op de hoek. De begeleider die achteraan loopt, zorgt mee dat de groep zo 
klein mogelijk is. Het licht springt immers snel terug op rood!   
De begeleider vooraan houdt de auto’s tegen die van op de Geldenaaksebaan rechts de 
ring op rijden. Deze spreekt de koplopers ook aan om te wachten aan de tweede vuilbak. 
De begeleider achteraan verheft zijn stem ☺ om de kinderen tijdig aan de overkant te 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZWEMMEN 
 
1 begeleider houdt de deur open van de ingang van Sportoase, telt de kinderen en geeft 
het aantal zwemmers en niet-zwemmers door aan het onthaal. Op het dubbel van het 
kasticket moeten de namen van de niet-zwemmers geschreven worden. Dit ticket moet 
afgegeven worden op het secretariaat. Zo worden de gegevens voor de facturatie van het 
zwemmen bijgehouden. 
 
De tweede begeleider kan al naar de kleedkamers beneden.  
 
De kinderen hebben steeds 2 kleedkamers ter beschikking. Welke 2 is vaak onduidelijk. 
Kinderen die niet mee in het water mogen, moeten wel een korte broek aan doen. Deze 
brengen we samen met wat reserve zwemspullen mee vanuit de Appeltuin. 
 
Er zijn geen aparte kleedkamers voor jongens en meisjes. In elke grote kleedkamer is een 
apart kleedhokje. Dit mag niet gebruikt worden.  
 
De kinderen kleden zich om. Als ongeveer iedereen van 1 kleedkamer klaar is, mogen de 
kinderen gaan douchen en wachten ze daarna onderaan de trap. 
Als alle kinderen klaar zijn, wordt er in stilte naar boven gegaan. De kinderen verzamelen 
aan de deur van het instructiebad. Daar krijgen ze van de zwemleerkrachten te horen 
welke groepen eerst zwemmen. 
 
Begeleiders kunnen mee toezicht houden aan de kant van het recreatiebad. Sportoase 
voorziet (verplicht) mooie fluovestjes om aan te doen. Ouders die dit wensen kunnen mee 
in het water om te spelen met de kinderen in het recreatiebad.  
 
Halverwege de zwemtijd, rond 11 u, moeten de kinderen wisselen. Daartoe halen de 
begeleiders de kinderen tijdig uit het water ; deze wachten dan tot de andere kinderen 
gebracht worden. 
 
Om 11u20 gaan de kinderen uit het water. Vanaf dan is het aan de begeleiders ervoor te 
zorgen dat iedereen gedoucht geraakt, dat verloren kleren teruggevonden worden en dat 
er niet teveel gedraald wordt.  
De laatste begeleider checkt ook de kleedkamers en neemt de achtergelaten kleren mee. 
Deze worden in de gang uitgedeeld. 
 
De weg terug verloopt analoog aan de heenweg, het tempo ligt weliswaar mogelijk wat 
hoger door het vooruitzicht op het middagmaal ☺ ! 
 

 

Bedankt alvast aan de ouders die het 

zwemmen mee willen begeleiden! 
 
De leerkrachten van de eerste graad, 
An, Lut, Wout 
 
 
 
 
 

 
 
 


