
Enkele aandachtspunten voor een vlot verloop van de watergewenning en het 
kleuterzwemmen: 
 

- Tussen 12 en 14 uur gaan er per half uur telkens verschillende niveaugroepjes van start. De 
indeling in de niveaugroepjes gebeurt door onze monitors bij aanvang van de eerste les. In 
principe blijft uw kind gedurende de hele lessenreeks in hetzelfde groepje. Eventuele 
wijzigingen gebeuren enkel op aangeven van de monitor. Er wordt naar gestreefd om elk 
groepje gedurende de hele lessenreeks door dezelfde monitor te laten begeleiden. Daar onze 
monitors ook nog andere verplichtingen hebben zoals opleidingen ed. zijn eventuele wissels 
echter niet uit te sluiten.  

 
- Gelieve het begintijdstip van het lessenhalfuurtje stipt te respecteren. De monitors hebben 

de namenlijst van de groepjes bij zich. 
 
- De ouders of een andere begeleider helpen de kinderen bij het aan-en uitkleden . 

 
- Kledij dient te worden achtergelaten in de daartoe bestemde kastjes (armbandsysteem met 

inworp van 1 EUR) en niet in de kleedhokjes. De gezinsbond is niet verantwoordelijk voor 
verdwenen spullen. Waardevolle voorwerpen laat men uiteraard best thuis. 

 
- In en rond het zwembad dient, met uitzondering van de redder en de toezichthouders van de 

gezinsbond, iedereen in zwemkledij te zijn. 
 

- Niemand mag in het water zolang de redder niet aanwezig is. Gelieve bij het fluitsignaal 
van de redder het water onmiddellijk te verlaten.   

  
- Indien u tijdens het lessenhalfuurtje van uw kind(eren) geen gebruik maakt van de 

gelegenheid om vrij te zwemmen in het groot bad, dan dient u uw kind ongeschoeid van 
aan de kleedhokjes tot aan de afsluiting bij de doorwaaddouche te begeleiden. Van zodra 
uw kind door de monitor of  toezichter wordt opgehaald, dient u boven te gaan plaats 
nemen vanwaar u een goed zicht heeft op het klein bad.  
Bij het einde van het lessenhalfuurtje dient u uw kind(eren) vervolgens terug ongeschoeid 
bij de monitor of toezichter op te halen en naar de kleedhokjes te begeleiden. 
Ouders die vrij zwemmen brengen hun kind(eren) bij aanvang van het lessenhalfuurtje zelf 
naar de monitor. 
 Deze regels worden ons uitdrukkelijk opgelegd door de verantwoordelijken van het 
Ternatse zwembad. Wij vragen u dan ook om deze strikt na te leven in ons en uw belang.  

 
- Het klein bad wordt uitsluitend voor de lessen watergewenning en kleuterzwemmen 

gebruikt. Enkel de kinderen en de monitors mogen zich in het water bevinden. Ouders of 
enige andere begeleiders gaan niet in het klein bad en zitten er ook niet op de rand, maar 
kunnen vrij zwemmen in het groot bad. Uw kind(eren) kan/kunnen uiteraard ook voor of na 
hun lesje nog wat in het groot bad spelen en zwemmen, doch steeds onder toezicht van een 
volwassen begeleider. 

 
- Het gebruik van een badmuts is verplicht. Aan de kindjes die les volgen wordt gevraagd om 

hun badmuts van de gezinsbond te gebruiken. Voor de herkenbaarheid wordt hierop hun 
naam duidelijk aangebracht. 

 
-     Het algemeen reglement betreffende het gebruik van het zwembad van Ternat blijft  
       van kracht en kan geraadpleegd worden bij het zwembad. 

   
Wij wensen iedereen uitdrukkelijk te bedanken voor het begrip en de medewerking!!!    


