
Veilig zwemmen...
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Van Maanenstraat 10  -  3038 CZ Rotterdam

Deze stichting is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse zwembaden 
van Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie kijk op: 
www.rotterdamzwemt.nl Tips voor ouders

Kinderen zijn geneigd hun drijfmaterialen af te doen
Blijf altijd bij uw kind in het water.

Ook in ondiep water kunnen ongelukken gebeuren

Het zwembad biedt diverse zwemlessen aan voor kinderen
Vraag onze zwembadmedewerkers om meer informatie.



Uiteraard is de veiligheid van kinderen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de ouders en het zwembad. Zwem-
baden zijn wettelijk verplicht om toezicht te houden op haar 
bezoekers. Als ouder heeft u ook de verantwoordelijkheid om 
uw kind in de gaten te houden. Houd dus altijd toezicht op uw 
kind, ook als er een badmeester aanwezig is.

Kinderen mogen niet zomaar zonder begeleiding van een 
volwassene naar het zwembad
Ook al hebben ze een zwemdiploma. Informeer bij uw zwembad naar de 
toegangsregels.

Kleed eerst uzelf om en vervolgens uw kind
Zo voorkomt u dat uw kind alleen door het zwembad gaat lopen.

Kinderen zonder diploma moeten in het hele zwembad 
zwemvleugels dragen en onder begeleiding zijn van een 
volwassene. Bent u zwemvleugels vergeten, vraag onze zwembad-
medewerkers dan om een kurkgordel of armvleugels voor uw kind.

Loop een keer met uw kind door het zwembad
Zo krijgen u en uw kind een indruk van de verschillende diepten van de bas-
sins en de regels.

Waar u als ouder op moet letten!

Laat toezicht op een jong kind niet over aan een ouder kind
Ook zij komen om te spelen en kennen de gevaren van zwemwater niet.

Laat uw kind niet alleen in het zwembad
Ook niet om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, een drankje te halen of 
iets uit de kleedkamer of kluisjes te pakken.

Houd oogcontact met uw kind
Alleen afgaan op uw gehoor is niet voldoende.


