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ZWEMBELEID 

 



Zwemles 

Bij kinderdagverblijf De Scheve Schuit gaan wij wekelijks met een aantal kinderen zwemmen. 

Met de kinderen die zijn ingeschreven voor het zwemmen gaan de zwemleidsters naar het 

Batenstein bad in Woerden. Het contract en de samenwerking is aangegaan met Woerden sport. 

De zwemlessen worden wekelijks op dinsdag gehouden behalve in vakantieperiodes. 

Bij het Batensteinbad staat er een zwemjuf klaar die de kinderen puppyzwemles geeft. 

Hierbij leren de kinderen een aantal basisvaardigheden die goed van pas komen als de kinderen op 

“echt” zwemles gaan. 

Zo leren ze lopen in het water, het zwembad in en uit klimmen, spetters weerstaan etc. 

 

Wanneer kunnen kinderen mee met zwemles? 

Kinderen mogen in principe mee zodra ze 2.5jaar zijn. Echter wordt er altijd gekeken naar het kind 

zelf. 

Zo kan het zijn dat een kind misschien qua leeftijd prima mee kan maar dat het qua ontwikkeling 

beter nog even kan wachten. 

Op zulke momenten zullen wij met ouders in gesprek gaan om te kijken of we een kind kunnen 

ondersteunen en dat een kind toch mee kan met zwemmen of dat er misschien een tijdelijke 

verandering is in het leven van het kind (wisseling van groep, verhuizing o.i.d.) waardoor het 

verstandiger is om het kind even ruimte te geven om zichzelf te aarden voor het meegaat met 

zwemmen. 

Hoeveel kinderen gaan er zwemmen? 

Het zwemgroepje bestaat uit maximaal 8 kinderen.  

Met deze 8 kinderen gaan er elke week 2 vaste leidsters van het kinderdagverblijf mee. 

Zodra er een leidster ziek is zal deze vervangen worden door een andere vaste leidster van het KDV 

waardoor er voor de kinderen een vast gezicht mee gaat. 

Bij het zwembad hebben wij de afgelopen 8 jaar een vaste zwemjuf gehad, helaas is het voor het 

zwembad niet haalbaar om haar op onze puppyzwemmen in te plannen. 

Hierdoor hebben wij sinds September een andere zwemjuf, het is onze maar ook het zwembad hun 

bedoeling om deze zwemjuf vast te zetten in de planning op dinsdag. 

 

Hoe gaan we naar het zwembad? 

De Scheve Schuit gaat elke week met 2 auto`s naar het zwembad, de pedagogisch leidsters die ook 

zwemmen rijden tevens met de kinderen naar het zwembad. 

Zodra de Stint weer terug mag keren zullen de kinderen weer met de Stint vervoerd worden. 

Ouders geven vooraf aan of kinderen die mee gaan zwemmen met de auto of Stint vervoerd mogen 

worden. 

  



Calamiteiten. 

Bij Calamiteiten tijdens het vervoer zal het calamiteiten protocol voor uitstapjes in werking trede. 

Telefoonnummers bij calamiteiten 

• Algemeen alarmnummer:  112 

• Huisarts:   Huisarts van individuele kind 

• Ziekenhuis:   0348- 427911 

• Politie:    0348- 8844 

• Slachtofferhulp:  0900- 0101 

Bij calamiteiten zal Kinderdagverblijf De Scheve Schuit en/ of de leidinggevende benaderd worden.  

• Kantoor Kdv De Scheve Schuit  0348-754044 

• Leidinggevende 1 - Angelique:  06- 184 64 327 

• Leidinggevende 2 - Robert:  06- 546 37 988 

Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn. Er zijn 

verschillende soorten calamiteiten te onderscheiden. 

1. Ongevallen met kinderen of personeel 

2. Calamiteiten door storingen in apparaten in en om het kinderdagverblijf/ Stint 

3. Calamiteiten veroorzaakt door overige zaken zoals,  

• zoekgeraakt kind 

• personen die onrechtmatig een kind opeisen 

• Stint te water 

• Overval 

• ongewenste intimiteiten. 

Het is ondoenlijk iedere denkbeeldige situatie te beschrijven. Daarom geldt in alle situaties allereerst: 

1. BLIJF KALM 

2. GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND 

3. DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID 

4. DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN 

Evaluatie achteraf, 

1. Maak de situatie bespreekbaar met de aanwezige kinderen en collega`s. 

2. Evalueer de situatie met het team en de ouders. 

3. Schakel eventueel slachtofferhulp in. 

Zodra er in het zwembad calamiteiten zich voordoen zal het calamiteitenplan van het Batensteinbad 

in werking treden. 

 

Liever de online PDF lezen? Klik hier 

 

https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zwemles-protocol.pdf

