
 

 
 

Protocol zwemmen op (V)SO De Piramide  
Vastgestelde versie 10-12-2021 

 

Inleiding 

 

In dit protocol zijn de afspraken opgenomen rond het schoolzwemmen van 

leerlingen van (V)SO De Piramide. Het protocol bestaat uit twee onderdelen: 

I Richtlijn: Zwemmen als bewegingsonderwijs; 

II Richtlijn: Schoolzwemmen 

 

Dit protocol wordt na vaststelling gepubliceerd op de website van de school en ten 

behoeve van de medewerkers op de I-schijf. 

 

De docenten bewegingsonderwijs en de betrokken onderwijsassistenten evalueren 

het protocol ieder jaar voor 1 juni. Op basis van de evaluatie doen zij voorstellen aan 

de directie om het protocol te actualiseren.  

 

I Richtlijn: Zwemmen als bewegingsonderwijs 

 

Leerlingen die in het water beter/meer kunnen bewegen dan in de gymzaal hebben 

de mogelijkheid om deel te nemen aan de door De Piramide aangeboden lessen 

bewegingsonderwijs in het water: 

- De lessen bewegingsonderwijs in het water zijn voor de leerlingen van groep 3 

tot en met het VSO.  

- De leerkrachten bewegingsonderwijs bekijken aan het einde van elk 

schooljaar welke leerlingen zij beter tot hun recht vinden komen in het water.  

- De leerkrachten bewegingsonderwijs overleggen met de zorgcoördinatoren, 

waarna de zorgcoördinator in een ozo overleg bekijkt welke leerlingen er 

definitief in aanmerking komen voor deze lessen.  

 

Aanvang/einde les + vakanties en vrije dagen 

De zwemlessen beginnen in augustus en duren het gehele schooljaar. De 

zwemlessen worden niet gegeven tijdens de vakanties en vrije dagen. 

 

Verhindering 

Kan de les een keer niet doorgaan, dan moet het zwembad worden afgebeld en 

ook het vervoer (taak leerkracht/assistent bewegingsonderwijs).  

 

Lestijden 

Elke zwemles duurt 30 minuten. Daarnaast is voor het uit- en aankleden 30 minuten 

uitgetrokken en ook voor het vervoer is 30 minuten nodig.  
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Zwemkleding 

De deelnemers(sters) moeten zwemkleding en een handdoek meebrengen. Het is – 

in verband met de daaraan verbonden gevaren – niet toegestaan dat tijdens de 

zwemlessen oorbellen, pols- en halskettinkjes en dergelijke worden gedragen. 

Waardevolle voorwerpen dienen, om diefstal of wegraken te voorkomen, op school 

of thuis te worden achtergelaten. 

 

Niet-zwemmers 

Eventuele niet-zwemmers  blijven op school. Leerlingen die niet aan de les bewegen 

in het water  kunnen meedoen en toch in het zwembad aanwezig zijn staan onder 

toezicht van de leerkracht en assistent bewegingsonderwijs. 

 

Verantwoordelijkheden 

De school (nauwkeuriger: de rechtspersoon die de school in stand houdt) is en blijft 

primair verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs in het water dat in 

schoolverband wordt aangeboden. Waar het bewegingsonderwijs in het water deel 

uit maakt van het schoolcurriculum, zullen inhoud en doelstellingen ook in het 

vakwerkplan bewegingsonderwijs moeten zijn geëxpliciteerd. Het feit dat de school 

gebruikt maakt van de accommodatie doet aan de verantwoordelijkheid van de 

school (jegens ouders) niet af. De school is verantwoordelijk voor de aanwezigheid 

van de leerkracht bewegingsonderwijs en voldoende 

(bewegingsonderwijs)assistenten (minimaal 1 assistent per groep) bij het 

bewegingsonderwijs in het water. De zwembadexploitant (de gemeente Den Haag) 

heeft, mede op grond van het Besluit veiligheid en hygiëne zwemaccommodaties, 

een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid betreft hygiëne en 

veiligheid van de accommodatie en de gebruikte hulpmiddelen. Toezicht gebeurt 

door de leerkracht bewegingsonderwijs.  

 

De leerkracht bewegingsonderwijs en assistente(n) zijn verantwoordelijk voor: 

- de aankomst in en het vertrek van het zwembad;  

- aanwezigheid van voldoende begeleiding bij het bewegen in het water; 

- het omkleden van de leerlingen; 

- overzicht welke leerlingen aanwezig zijn i.v.m. een eventuele ontruiming; 

- het opwachten van de leerlingen bij de doucheruimte of bassins; 

- het op een methodische en pedagogisch verantwoordde wijze omgaan met 

de oefenstof, aangepast aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen; 

- de controle na afloop van elke zwemactiviteit of alle leerlingen het bassin 

verlaten hebben; 

 

Vervoer per bus 

De leerlingen zullen naar het zwembad en terug worden vervoerd met een taxibus. 

Vanwege krappe tijd die voor het vervoer uitgetrokken kan worden is het 

noodzakelijk dat de bus precies op de aangegeven tijd naar het zwembad vertrekt. 

Met de vervoersmaatschappij is afgesproken dat alle leerlingen een zitplaats 

hebben of plek voor de rolstoel hebben. 

Bij een leerling met een verpleegkundig handelingsplan moet altijd een begeleider 

mee in de taxibus (check door de leerkracht bewegingsonderwijs).  
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Klachten 

De organisatie van het zwemmen als bewegingsonderwijs en busvervoer berust bij 

de school. Bij eventuele vragen en klachten kunt u zich wenden tot de leerkracht 

bewegingsonderwijs of de directie van de school. 

 

Ziekte leerkracht 

Bij ziekte van de leerkracht bewegingsonderwijs gaat de les niet door.  

 

II Richtlijn: Schoolzwemmen  

 

Leerlingen van SO de Piramide hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

schoolzwemmen. Het schoolzwemmen wordt georganiseerd door (V)SO de Piramide 

en de gemeente Den Haag.  

Voor SO de Piramide geldt dat: 

- groep 3 t/m 8 komt in aanmerking voor schoolzwemmen na schooltijd. 

- Ouders kunnen hun kinderen hiervoor aan het begin van het schooljaar 

inschrijven. Leerlingen zonder zwemdiploma hebben voorrang op leerlingen 

met een zwemdiploma.  

 

Aanvang/einde cursus + vakanties en vrije dagen 

De zwemlessen beginnen in de 3de week van het schooljaar. De zwemlessen worden 

niet gegeven tijdens de vakanties, vrije dagen en zogenaamde tussenweken waarin 

er geen naschoolse sportgeorganiseerd wordt. 

 

Diplomazwemmen 

Het diplomazwemmen zal plaatsvinden op de voor de lessen ingeroosterde tijd.. Het 

diplomazwemmen wordt georganiseerd zodra een leerling tijdens de reguliere 

zwemlessen heeft laten zien alle doelen van het diploma te beheersen  

 

Verhindering 

Wanneer het schoolzwemmen niet kan doorgaan, dan belt de assistent 

bewegingsonderwijs/leerkracht het zwembad en het busvervoer af. 

 

Lestijden 

Elke zwemles duurt 30 minuten. Daarnaast is voor het uit- en aankleden 30 minuten 

uitgetrokken en ook voor het vervoer naar het zwembad is 30 minuten nodig. 

 

Zwemkleding 

De deelnemers(sters) moeten zwemkleding en een handdoek meebrengen. Het is – 

in verband met de daaraan verbonden gevaren – niet toegestaan dat tijdens de 

zwemlessen oorbellen, pols- en halskettinkjes en dergelijke worden gedragen. 

Waardevolle voorwerpen dienen, om diefstal of wegraken te voorkomen, op school 

of thuis te worden achtergelaten. 

 

Niet-zwemmers 

Eventuele niet-zwemmers gaan om 15.00 uur naar huis. Leerlingen die niet aan de 

schoolzwemles kunnen meedoen en toch in het zwembad aanwezig zijn staan 

onder toezicht van de leerkracht bewegingsonderwijs. 
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Verantwoordelijkheden 

De school (nauwkeuriger: de rechtspersoon die de school in stand houdt) is en blijft 

primair verantwoordelijk voor het zwemonderwijs dat in schoolverband wordt 

aangeboden. Waar het zwemonderwijs deel uit maakt van het schoolcurriculum, 

zullen inhoud en doelstellingen ook in het vakwerkplan bewegingsonderwijs moeten 

zijn geëxpliciteerd. Het feit dat de school gebruikt maakt van de accommodatie en 

deskundigheid van derden doet aan de verantwoordelijkheid van de school (jegens 

ouders) niet af. De school is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de 

leerkracht bewegingsonderwijs en voldoende (bewegingsonderwijs)assistenten 

(minimaal 1 assistent) bij het schoolzwemmen. De zwembad exploitant (de 

gemeente Den Haag) heeft, mede op grond van het Besluit veiligheid en hygiëne 

zwemaccommodaties, een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid 

betreft hygiëne en veiligheid van de accommodatie en de gebruikte hulpmiddelen. 

En ook toezicht op de feitelijke gang van zaken in en om de zwembassins. 

 

Het schoolzwemmen wordt gegeven door de leerkracht  en assistent 

bewegingsonderwijs van de Piramide i.s.m. een zwemonderwijzer van het zwembad. 

Tijdens het schoolzwemmen ziet leerkracht bewegingsonderwijs toe:  

- dat het schoolzwemmen plaats vindt conform het vakwerkplan 

bewegingsonderwijs, 

- op de gang van zaken in de zwembassins. 

De leerkracht bewegingsonderwijs is te allen tijde bevoegd zwemlessen te 

onderbreken wanneer dat naar zijn of haar oordeel voor de veiligheid noodzakelijk 

is. 

 

Overdracht leerlingen 

De leerkracht  en assistent bewegingsonderwijs zijn verantwoordelijk voor: 

- de aankomst in en het vertrek van het zwembad;  

- aanwezigheid van voldoende begeleiding bij het schoolzwemmen 

- gedurende het omkleden van de leerlingen; 

- het overdragen van de leerlingen aan de zwemonderwijzers bij de 

doucheruimte; 

- het is van belang dat de docent bewegingsonderwijs weet welke leerlingen 

aanwezig zijn i.v.m. een eventuele ontruiming; 

 

De leerkracht en assistent bewegingsonderwijs en de zwemonderwijzer zijn 

verantwoordelijk voor: 

- het opwachten van de leerlingen bij de doucheruimte of bassins; 

- het indelen van de leerlingen in groepen naar vaardigheidsniveau; 

- het op een methodische en pedagogisch verantwoordde wijze omgaan met 

de oefenstof, aangepast aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen; 

- de controle na afloop van elke zwemactiviteit of alle leerlingen de bassins 

verlaten hebben; 

- het overdragen na de zwemlessen van het toezicht over de leerlingen aan de 

begeleidende leerkrachten; 

- De zwemonderwijzers zien toe op de feitelijke gang van zaken in en om de 

zwembassins.  

 

Vakwerkplan bewegingsonderwijs 

De docent en assistent bewegingsonderwijs zullen zwemonderwijs uitvoeren conform 

het vakwerkplan bewegingsonderwijs. 
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Werkplan schoolzwemmen 

De zwemonderwijzer krijgt het vaardigste groepje. De zwemonderwijzers zullen het 

zwemonderwijs uitvoeren conform het door de Haagse Zwembaden en Combi’s 

ontwikkelde en vastgestelde werkplan schoolzwemmen. Het werkplan 

schoolzwemmen is in alle zwembaden aanwezig en is in te zien. De docent 

bewegingsonderwijs krijgt een exemplaar van het werkplan schoolzwemmen 

uitgereikt. 

 

Informatie overdracht 

De leerkracht bewegingsonderwijs informeert de zwemonderwijzers bij tussentijds 

wijzigingen over aantallen en namen van leerlingen en over eventuele 

bijzonderheden van leerlingen, zoals medische aandoeningen en andere 

zorgaspecten. In voorkomende gevallen maken de zwemonderwijzer en de 

leerkracht bewegingsonderwijs afspreken over het al dan niet onder voorwaarden 

deelnemen aan het schoolzwemmen van leerlingen met specifieke aandoeningen 

(bijvoorbeeld epilepsie). 

 

Vrij zwemmen 

Hoewel onderdeel van het zwemonderricht, behoeft het “vrij zwemmen” bijzondere 

aandacht. Tijdens dit vrij zwemmen houden zwemonderwijzer en de leerkracht  en 

assistent bewegingsonderwijs gezamenlijk toezicht op de in de gebruik zijnde bassins. 

Leerlingen met een zeer beperkte zwemvaardigheid blijven ook tijdens het vrij 

zwemmen in een apart ondiepe bassin/afgescheiden gedeelte.  

 

Vervoer per bus 

De leerlingen zullen naar het zwembad worden vervoerd met een taxibus. Vanwege 

krappe tijd die voor het vervoer uitgetrokken kan worden is het noodzakelijk dat de 

bus precies op de aangegeven tijd naar het zwembad vertrekt. Met de 

vervoersmaatschappij is afgesproken dat alle leerlingen een zitplaats hebben of plek 

voor de rolstoel hebben.  

Bij een leerling met een verpleegkundig handelingsplan moet altijd een begeleider 

mee in de taxibus (check door de leerkracht bewegingsonderwijs). 

De leerlingen worden na de les door de ouders opgehaald.  

 

Zwem ABC 

Gedurende de lessen wordt in de beginfase veel gewerkt aan het jezelf kunnen 

redden in het water en je daar vrij in kunnen bewegen.  

Gedurende de schoolzwemlessen worden de leerlingen opgeleid voor het zwem-

ABC, zoals dat door de Nationale Raad Zwemdiploma’s is ingevoerd. In de 

geprogrammeerde lesinhoud wordt getracht een evenwicht te vinden tussen het 

“leren zwemmen” en het “motiveren tot levenslang zwemmen”. 

Zwemdiploma’s die worden aangeboden zijn: 

- Zwemcertificaat A  

- Zwemdiploma A 

 

Klachten 

De organisatie van het zwemmen als bewegingsonderwijs en busvervoer berust bij 

de school. Bij eventuele vragen en klachten kunt u zich wenden tot de leerkracht 

bewegingsonderwijs of de directie van de school. 
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Bekendheid richtlijnen en afspraken schoolzwemmen 

De directeur van de school draagt er zorg voor dat de leerkracht en assistent 

bewegingsonderwijs en andere bij het schoolzwemmen betrokken begeleiders 

bekend zijn met de richtlijnen schoolzwemmen. Bij ziekte van de leerkracht 

bewegingsonderwijs gaat het schoolzwemmen niet door. Deze richtlijn wordt 

gepubliceerd op de website van de school: www.sovsodepiramide.nl 

http://www.sovsodepiramide.nl/

