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Vul voor aanvang van de les de aanwezigheidslijsten correct in. 

 

Hou goed in de gaten wie er naar het toilet gaat en of deze persoon is 

terug gekomen. 

 

Luister goed naar de instructies van de hoofdverantwoordelijke en voer je 

taken uit zonder in discussie te gaan. 

 

Zorg dat de zwemmers van je groep in een ordelijke manier uit het 

zwembad komen en zich in een rij opstellen. 

 

Tel snel of je het juiste aantal zwemmers hebt en geeft door aan de 

hoofdverantwoordelijke wie er naar het toilet is. 

 

Ga op een rustige en ordelijke manier naar de verzamelplaats en vergeet 

niet jouw aanwezigheidslijst mee te nemen. 

 

Wanneer je op de verzamelplaats aan komt, check je een tweede keer 

met behulp van je aanwezigheidslijst of je al jouw zwemmers mee hebt, 

roep de namen af en zet hier een vinkje bij. Vergeet niet dat de kinderen 

die naar het toilet zijn gegaan via een andere weg naar buiten gaan. 

 

Hou je groep goed bij elkaar en hou de kinderen kalm. 

 

Heb je alles goed nagekeken dan geef je de aanwezigheidslijst af aan de 

hoofdverantwoordelijke. 

 

Als de hoofdverantwoordelijke het teken geeft, begeef je je naar de 

zijkant van het zwembad waar de ouders hun kind mogen komen 

ophalen. Doe dit door de ouders 1 voor 1 te laten komen en dan de naam 

of namen van hun kinderen af te roepen. 



Checklist Evacuatieprocedure 
Hoofdverantwoordelijke  

Geef duidelijke en niet mis te verstane instructies aan de andere 

verantwoordelijken en aan de lesgevers. 

 

Treed nooit in discussie! 

 

Geef korte en krachtige instructies. 

 

Zorg ervoor dat iedereen zijn taken naar behoren uitvoert. 

 

Als iedereen op de verzamelplaats is, zorg je er voor dat iedereen hun 

aanwezigheidslijst nagekeken heeft en daarna aan jou bezorgt. 

 

Als iedereen aanwezig is, nazien met de verantwoordelijke van de 

kleedkamers of de kinderen die op het toilet waren ook aanwezig zijn. 

 

Als iedereen er is, laat je groep per groep de kinderen naar hun ouders 

gaan als deze aanwezig zijn. Doe dit door de ouders 1 voor 1 te laten 

komen en dan de naam of namen van hun kinderen af te roepen. 
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Kleedkamers  

Zorg dat iedereen kalm blijft. 

 

Kijk de toiletten na en zorg ervoor dat iedereen die zich in de toiletten of 

de kleedkamers bevinden het zwembad via de voordeur verlaten.  

 

Niemand mag terug naar het zwembad gaan. 

 

Wees er zeker van dat de toiletten en de kleedkamers leeg zijn nadat je 

ze hebt nagekeken. 

 

De kinderen die in het toilet aanwezig waren, neem je mee in groep en 

breng je buiten naar het verzamelpunt. Hier geeft je de namen van de 

zwemmers door aan de hoofdverantwoordelijke. Belangrijk om zo de 

aanwezigheidslijsten te controleren en zeker te zijn dat iedereen buiten is. 
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Cafetaria  

Ga naar de cafetaria en zorg ervoor dat iedereen op een kalme manier 

naar de voorkant van het zwembad gaat. 

 

De ouders mogen niet naar de kleedkamers of naar het zwembad gaan 

 

Kijk de toiletten na en zorg dat ze leeg zijn. 

 

De ramen en deuren van de cafetaria moeten gesloten zijn. 

 

Eens buiten stel je de ouders gerust vertelt hen dat ze pas naar de 

kinderen mogen gaan als de lesgevers nagekeken hebben of hun groep 

voltallig is. De kinderen mogen dan worden opgehaald aan het 

verzamelpunt. 
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Informatieverantwoordelijke  

Verzamel al de informatie van de verantwoordelijken en geef dit door aan 

de hulpdiensten wanneer deze ter plaatse zijn. 


