Voorwaarden bij gebruik van zwembad De Zien door scholen

De school geeft vooraf aan het zwembad De Zien door welke activiteiten in/om het
zwembad zullen plaatsvinden.
De school geeft vooraf door hoeveel leerlingen zullen deelnemen aan het bezoek
aan het zwembad.
De school is verantwoordelijk voor toezicht op het vervoer naar het zwembad, de
aankomst bij het zwembad, vangt de kinderen op en wijst hen waar ze zich om
kunnen kleden.
De school zorgt voor toezicht bij het parkeren van de fietsen en het omkleden.
Tijdens het bezoek aan het zwembad zijn er docenten aanwezig, die voortdurend
toezicht houden op de leerlingen. Als de groep groter is dan 1 klas, wordt vooraf
doorgegeven hoeveel begeleiders er mee komen.
De school zorgt voor toezicht op de leerlingen, die niet mee kunnen doen aan de
activiteiten en op het zwembad aanwezig zijn.
De school zorgt voor extra toezicht op leerlingen, die geen zwemdiploma hebben.
Toezichthouder(s) van het zwembad worden hiervan op de hoogte gesteld.
Zij mogen niet in het diepe bad. Ook niet met drijfmiddelen.
De school zorgt voor extra toezicht op leerlingen, die gezondheidsproblemen
hebben, welke voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen tijdens de activiteiten op het
zwembadterrein. Toezichthouder(s) van het zwembad worden hiervan op de hoogte
gesteld.
De school betaalt per leerling een toegangsprijs van €3,50.Voor begeleiders wordt
een bedrag van €5,- in rekening gebracht.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het zwembad buiten de reguliere
openingstijden wordt daar €30,- per uur voor berekend.
De school verzorgt de eerste hulp bij ongevallen, er kan gebruik gemaakt worden van
de EHBO-ruimte en de materialen, die hiervoor op het zwembad aanwezig zijn.
De school zorgt er voor dat het zwembadterrein schoon blijft; dit wordt aan het einde
van het bezoek gecontroleerd en zo nodig opgeruimd door de school. Dit geldt voor
het gehele terrein, dus ook het veld, de kleedruimtes, de douches en de toiletten.
De school is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen.
De belangrijkste punten uit het toezichtplan van zwembad De Zien worden in de
bijlage opgenomen. Hier moeten de toezichthouders van de school kennis van
nemen en naar handelen.
Uitval of afbreken van de lessen vanwege slechte weersomstandigheden zijn voor
risico en rekening van de school.
Het zwembad maakt het uitdrukkelijke voorbehoud dat de lessen slechts doorgang
kunnen vinden bij voldoende beschikbaarheid van toezichthouders van het
zwembad. Het aantal toezichthouders, welke nodig zijn om de veiligheid van de
leerlingen te waarborgen, wordt bepaald door het zwembad.

Voor gezien en akkoord bevonden door …………………… te ……………… op
……………

Bijlage
Belangrijke onderdelen uit het Toezichtplan van Zwembad De Zien

De Toezichthouder is er verantwoordelijk voor om:

-

op een dusdanige wijze aanwezig te zijn, dat hij/zij te allen tijde alert kan reageren op
gevaarlijke situatie

De volgende taken zijn daarvoor van belang:

-

observeren vanaf verschillende plekken
weten waar de andere toezichthouders zijn, en met hen in contact staan (mogelijk
oogcontact, en via de portofoon)
risico’s inschatten (waar en op wie let je extra goed)
tijdig, rustig en vriendelijk ingrijpen om ongelukken te voorkomen
bij ongelukken direct reageren en hulp inschakelen
eerste hulp verlenen
paniek voorkomen door taken te verdelen
alle incidenten op in het logboek opnemen (om van te leren, maatregelen te nemen
en nazorg te verlenen)

Uitgangspunten bij het houden van toezicht:

-

-

Er dient per bassin ten minste 1 toezichthouder aanwezig te zijn. Dit geldt niet voor
het Peuterbad, dat minder diep is dan 50 cm. Op borden ter plekke worden
bezoekers geïnformeerd over het onderbroken toezicht en wordt gewezen op de
eigen verantwoordelijkheid;
Bij grote drukte zullen er over het algemeen meerdere toezichthouders ingezet
worden;
Minimaal een van de aanwezige toezichthouders, of andere medewerkers, dient in
het bezit te zijn van een geldig EHBO –diploma en reanimatie.
Wanneer het zwembad geopend is voor bezoekers, dient er minimaal 1 BHV-er
aanwezig te zijn.

Dit schema dient als uitgangspunt bij opstellen van een Toezicht-rooster:

A
Rustig
< 50 bezoekers

B
Normale drukte
50/150 bezoekers

Bezetting toezicht
Elk bassin een eigen
toezichthouder.

Elk bassin een eigen
toezichthouder.

Baden open
Mogelijk 1 bassin dicht,
bijvoorbeeld tijdens het
banenzwemmen voor
volwassenen (9.00-11.00
uur)

C
Grote drukte
150/500 bezoekers

Elke bassin een tweede
toezichthouder. Mogelijk extra
toezicht op de glijbaan.

D
Top drukte
Tot max 1300 bezoekers

Extra toezicht bij glijbaan.
Extra toezicht op het veld.

speelbad/instructiebad: uitlaat glijbaan + de balk
wedstrijdbad: ingang + bij luie trap (op de verhoging)

EHBO situaties:

-

-

Bij ongelukken komt de toezichthouder die het dichtst in de buurt is, als eerste in
actie. De toezichthouder schakelt assistentie in en schat in of de receptioniste 112
moet alarmeren. De overige toezichthouders blijven op hun post om de continuïteit
van het toezicht veilig te stellen. Zo mogelijk wordt de persoon die hulp nodig heeft,
naar de receptie gebracht/verwezen om EHBO te krijgen. Toezichthouders spreken
onderling via de portofoon af wie welke zone overneemt. Na afloop van het incident
wordt het ongevallenregistratieformulier ingevuld. De verdere afhandeling staat
beschreven in het calamiteitenplan.
Als het een groot ongeluk is, en er meer toezichthouders nodig zijn om hulp te
verlenen, kan 1 toezichthouder de baden ontruimen.

Meer details zijn opgenomen in het ontruimingsplan en het calamiteitenplan.

Ontruiming:

-

1 persoon blijft op de toren: bedient de microfoon en houdt overzicht
1 BHV-er fungeert als coördinator van het ontruimingsplan. Hij/zij gaat de bezoekers
uit het water en van het veld (laten) halen, en leidt de bezoekers naar de
afgesproken verzamelplaats.

Gedragsregels bij het toezicht houden
Deze regels zijn van toepassing bij het uitvoeren van de taken:

-

Zorg voor een actieve houding.
Wees zichtbaar.
Wees duidelijk en helder in je communicatie.
Ga nooit met je rug naar het bad staan.
Wees consequent bij het toepassen van de huisregels (noteer bijzonderheden in het
logboek, en bespreek zaken die volgens jou beter kunnen met de coördinator).
Wees vriendelijk, zorg dat mensen zich “gezien en gehoord” voelen. Maar zorg dat dit
nooit ten kosten gaat van de veiligheid, en het houden van toezicht.
Wees herkenbaar
Hou contact met de andere toezichthouders, maar niet bij elkaar gaan staan om te
praten.
scan de zone waarover je toezicht houdt (ken de grenzen van jouw zone; hou je
aandacht er bij en laat je niet afleiden; scan je zone continu (iedere 10 seconde
opnieuw)
In jouw zone moet je binnen 20 seconden op de verst gelegen plek kunnen zijn om
een zwemmer te redden.

-

-

Tijdens iedere scancyclus bekijk je de hele zone (bodem, wateroppervlak, omgeving,
andere zichtbare toezichthouders i.v.m. mogelijke signalen). Maak zo mogelijk
oogcontact met zwemmers, voorkom dat je de aandacht te veel op een plek richt. Als
je van plek moet wisselen, loop dan zijdelings of achterwaarts weg, zodat je je zone
in de gaten kan blijven houden.
Er zijn verschillende scantechnieken, wissel regelmatig van patroon.
Extra aandacht voor de bezoekers met een hoog risico: kleine kinderen zonder
diploma (is er een begeleider dichtbij?); buitenlandse kinderen die mogelijk niet goed
hebben leren zwemmen; ouderen. Spreek hen aan, om te checken hoe het staat met
de gezondheid en/of zwemvaardigheid.

Gevaarlijke / onoverzichtelijke plaatsen
Speelbad / Ondiepe bad (15 x 40 meter, in diepte aflopend van 150 tot 40 cm)

-

ingang van het Ondiepe bad aan de minst diepe kant (risico dat kleine kinderen daar
binnenkomen zonder begeleider);
alle kinderen die geen diploma hebben, moeten zwemvleugeltjes dragen;
Verboden te duiken i.v.m. de beperkte diepte;
glijbaan (trap; er naar toe rennen; op elkaar terechtkomen aan het eind);
balk (alleen zittend op de balk! niet te dicht bij de kant stoeien)

Diepe bad (25 x 30 meter, 2 meter diep)

-

ingang naar het Diepe bad (risico dat kinderen daar willen zwemmen zonder
zwemdiploma) Geen toegang zonder diploma. Ook niet met
begeleider/zwembandjes.
De “luie trap” (mag niet gebruikt worden om te spelen, gevaarlijke spelletjes
mogelijk, en verhindert mensen om er uit te komen)

Peuterbad en speelveld

-

peuterbadje en de speeltoestellen op het veld, ivm de grote afstand tot de toren

Gevaarlijke situaties:

-

kinderen zonder zwemdiploma zonder toezicht van een volwassene
mensen die niet goed kunnen zwemmen of dit zelf niet goed inschatten
mensen met mogelijke gezondheidsproblemen (moeten dit melden bij de
toezichthouder staat in de huisregels)
lopen op de balk
op de balk spelen dicht bij de kant
speelmatten onder de balk
duwen op de trap
botsingen bij uitgang van de glijbaan
hardlopen op de perrons

-

duwen
spelen met groten drijfmaterialen (en daaronder terecht komen, of op iemand
terecht komen als je er van af valt)
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