Gemeentebestuur 8750 Wingene
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 27 rnaart 2000
Aanwezig :

H. Verkest, Burgemesster-Voo~iner.
W. Yde. M. Wybo. P. Degroote, D. Cannoot en H. Kerckhove, schepsnen.
R v k h e & , H. Claeys. A. Vancauwenberghe. l b 9 w m k W. Vermeersch, M. Vanoverschelde,
M. Vandeweghe. K. Vande Walle, R. Persyn, B. Nemegeer, K. Oelodder, L. Huys, T. Varbeke,
J. Devooght en C. Quissens, readsleden.
Chris De Meulemssster. gernsentesacretaris,

20. Goedkeuring reglement schoolzwemmen recreatiebad "De Alk".

De Gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op de gemeentewet meer bepaald de artikels 117 en 119;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden inzake het vaststellen van een huishoudelijk
reglement voor het publiek in het sport- en recreatiebad "De Alk";
Overwegende dat het nieuw sport- en recreatiebad "De Ak" in gebruik genomen werd op
27 februari 2000 en dat de Wigense scholen en diverse scholen uit naburige gemeenten
gebmik maken van het bad "De Alk";
Ovenvegende dat het wenselijk is het schoolzwemmen te reglementeren;
Op voorstel van het college;

-\
Na beraadslaging, met 19ja-stemmen, geen neen-stetmien en geen onthoudingen;
BESLUIT :
Artikei 1
Aantal kinderen.
Per beurt worden maximum 60 kinderen toegelaten.
Artikel2
Aantal toezichthoudende personen.
In de zwemhal zijn er steeds 3 toezichthoudende personen, waarvan ten minste twee
redders, zijnde :
- de redder van de gemeente (in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van BLOSO of
van een ander gelijkwaardig getuigschrifi goedgekeurd door BLOSO en van een
jaarlijks getuigschrifi van bijscholing erkend door BLOSO)
- de bijzondere leermeester L.O. (in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van
BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO en
van een jaarlijks getuigschrift van bijscholing erkend door BLOSO)
- 6Cn klastitularis.

Artikel3
Aantal niveaugroepen.
De kinderen worden verdeeld in 3 niveaugroepen.
- vanaf lseptember 2000 zullen deze niveaugroepen herkenbaar zijn via een gekleurde
badmuts.
- vanaf I september 2000 zullen erper niveaugroep lesfiches beschikbaar zijn.
Artikel4
Aantal lesgevers.
De 3 toezichthoudende personen (zoals vermeld in punt 2) mogen lesgeven als
- zij zich constant op de kade bevinden
- zij maximum 35 kinderen in hun niveaugroep hebben.
Artikel5
De plaats van de toezichthoudende personen.
Als alle kinderen in het groot bad zijn, zijn alle toezichthoudende personen rond het groot
bad.
Als er kinderen in het instructie- en groot bad zijn en de kinderen in het instructiebad zijn
van hetlager :
- dan is de bijzondere leermeester L.O. bij het instructiebad
h d a n is de redder van de gemeente bij het groot bad
- dan is 6th klastitularis bij de grootste groep
van het Neuter
- dan is de redder van de gemeente bij het instructiebad, samen met de
kleuteronderwijzeres
dan is de bijzondere leermeester L.O. bij het groot bad, samen met 6611klastitularis.

-

Mike16
De plaats van de klastitularis die geen toezichthoudend persoon is.
De Hastitularis die geen toezichthoudend persoon is
- die gaat mee in de zwemhal
- blijft in de omgeving van het recreatieve gedeelte (glijbaan en stroomversnelling)
- is medeverantwoordelijk en houdt dus toezicht.
Artikel7
Afspraken buiten de zwemhal.
Buiten de zwemhal respecteren we steeds de stilte vanaf het biienkomen tot het
buitengaan.
Per zwembeurt zijn er :
- 2 grote kleedkamers beschikbaar, nl de groepscabines 1 en 2 of 3 en 4, waarvan 1
voor de jongens en 1 voor de meisjes.
De schoenen
-worden uitgedaan vooraleer de kleedkamers te betreden
-worden in speciale rekken geplaatst.
De klastitularis die geen toezichthoudend persoon is, bewaakt de beide kleedkamers via
de overloop.

Van kleedkamers naar zwemhal.
Er wordt gewacht in de groepscabines, totdat
- de vorige groep terug is uit de zwemhalo.1.v. de bijzondere leermeester L.O.
- de bijzondere leermeester L.O. de groep komt &den.
Miel9
Van zwemhal naar kleedkamers.
Er wordt gewacht vlak voor de waadbak, totdat
- de bijzondere'leermeesterL.O. de groep naar de kleedkamers begeleidt.
ArtiiellO
Van kleedkamers naar school.
Er wordt gewacht in de gang direct naast de groepscabiies, totdat
- de klastitularis de 50ep komt afhalen.
M i e l 11
Afspraken binnen de zwemhal.
Er wordt niet gelopen in de zwemhal.
De kinderen springen niet in het bad bij het binnenkomen.
De kinderen gaan nooit in het recreatieve gedeelte, tenzij dit in het kader van het
lesplan zou zijn. Het recreatieve gedeelte bevat : de glijbaan, de stroomversnelling,
het bubbelbad en de whirlpools.
Ni&-zwemmers gaan mee in de zwemhal en
- zijn blootvoets
- nemen plaats op een stoel bij de ligweide.
De redder van de gemeente is steeds aanwezig in de zwemhal
- vanaf het moment dat de kinderen 'De Alk' binnenkomen
- totdat de kinderen 'De Alk' verlaten.
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Artikel 12
In te dienen documenten door de school bij het begin van het schooljaar.
* De diverse leerjaren die komen zwemmen per beurt.
* De lijst van de toezichthoudende personen.
* Een gewettigde kopie van het Hoger Reddersbrevet van BLOSO of van een ander
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO en van een jaarlijks
getuigschrift van bijscholiig erkend door BLOSO (van de eigen leerkracht L.O.).
Artikel 13
Onderhavig besluit wordt via aanplakking bekendgemaakt en zd aan de directie van de
diverse schoolbesturen die gebruik maken van het sport- en recreatiebad "De Alk"
bezorgd worden.
Aldus vastgesteld in zitting van 27 maart 2000
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
De burgemeester-voorzitter,
get. H. Verkest
get. C. De Meulemeester
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De burgemeester,
Hendrik Verkest

