Voorwoord
In deze tijd gaan er veel dingen anders dan normaal. Dat geldt zeker ook voor het
taalcoachen. Het is niet verstandig om zomaar met je taalmaatje thuis af te spreken.
We vinden het heel belangrijk dat jullie allereerst om jullie eigen gezondheid denken.
Tegelijk komt er langzamerhand wel weer een beetje meer ruimte. Misschien kun je
met je taalmaatje een tuinafspraak plannen: ga bij mooi weer buiten zitten waarbij je
anderhalve meter afstand aanhoudt. Of misschien kun je samen een eindje gaan
wandelen. Ook zijn er veel online mogelijkheden. We willen jullie wel vragen toch
zoveel mogelijk wel regelmatig contact te houden met je taalmaatje. We zien dat veel
anderstaligen erg voorzichtig zijn, maar daardoor ook in een isolement komen. Elke
week even telefonisch contact hebben kan daar al een beetje lucht in geven.
Vorige week hebben we alle anderstaligen een kaart gestuurd om ze een hart onder
de riem te steken. En ze daarin aangeraden om vooral contact te houden met hun
taalcoach.

Spreekuur
Bij Bestwijzer wordt erop aangedrongen om zoveel mogelijk thuis te werken. Tegelijk
is men ook bezig om spreekkamers en werkplekken corona-proof te maken.
Voorlopig zijn de spreekruimtes alleen beschikbaar voor dringende gevallen. Daarom
hebben we tot nu toe het spreekuur laten vervallen. We denken dat we dit t/m de
zomervakantie in ieder geval zo doorzetten. Hopelijk kunnen we na de vakantie wel
om de beurt op maandag aanwezig zijn. Als jullie ons in deze tijd willen bereiken kan
dat het liefst per mail, maar ook telefonisch of per whatsapp. Op maandagmiddag zijn
we in ieder geval telefonisch bereikbaar.

Koppelingen en intakes
We hechten er veel waarde aan om de intakes bij de mensen thuis te doen, zodat we
een goede indruk krijgen van de omstandigheden en taalvraag van de anderstalige.
Op dit moment vinden we dat echter niet verantwoord. Omdat wij beide ook nog
mantelzorger zijn voor onze ouder(s) moeten we extra voorzichtig zijn. Ook de
normale koppelingen bij de anderstaligen thuis doen we niet op dit moment. Dat
betekent dat mensen die op de wachtlijst staan nu nog langer moeten wachten. We
willen hen graag aanbieden om ze aan een kletsmaatje te koppelen. Dat is iemand
die wekelijks via telefoon/videobellen contact heeft. Mocht je beschikbaar zijn om op
die manier een anderstalige te helpen met de taal dan horen we dat graag van je.

Taalcafé
De organisatie van het Taalcafé is met een initiatief gekomen om met vaste gasten in
kleine groepjes videocontact te hebben. Op die manier kan het taalcafé toch in
aangepaste vorm doorgaan. Misschien iets om je taalmaatje op te wijzen. Als ze mee
willen doen, kunnen ze contact opnemen met Lotte Ghielen van LEVBest via
lotte.ghielen@levgroep.nl .

Taalklas
Vanwege de corona-maatregelen is ook de taalklas voortijdig gestopt. Met een aantal
cursisten hebben de docenten nog via whatsapp of mail contact. Helaas dit jaar dus
ook geen feestelijke afsluiting. Vanuit het bestuur wordt er wel nagedacht over de
start van het nieuwe schooljaar. Ine van Wijk heeft aangegeven te willen stoppen als
docent. We zijn blij dat we ook al een nieuwe docente hebben gevonden. Voorlopig
gaan we ervan uit dat we de eerste week van oktober weer kunnen starten met de
Taalklas. Wellicht moet dit in aangepaste vorm, bijvoorbeeld met een kleinere groep.
Mocht je taalmaatje belangstelling hebben voor de Taalklas, geef het dan zo snel
mogelijk aan ons door. We hebben namelijk al een vrij lange wachtlijst en wie er het
langst op staat is het eerst aan de beurt. Op onze website vind je meer informatie
over de Taalklas.

Intervisie
Onze intervisieochtend van 11 juni komt helaas te vervallen. Er zijn echter wel
mogelijkheden om een online intervisiegroepje te vormen. Het idee achter deze vorm
van intervisie is dat je met een kleine groep (ongeveer 6 mensen) 1x per 3 of 4
weken contact hebt. Iedereen brengt een casus in en vervolgens kies je met elkaar 1
casus uit om samen te bespreken. Het is niet de bedoeling kritiek op elkaar te
hebben, maar juist om van elkaar te leren en elkaar ideeën aan de hand te doen.
Marike heeft een cursusje gedaan om te leren hoe je zo’n intervisiegroep opzet.
Daarbij werd er ook geoefend via Zoom en dat werkte best goed. Mocht je
belangstelling hebben om deel te nemen aan zo’n groep, geef het dan per mail door.
Als we voldoende deelnemers hebben kunnen we een groepje opstarten.

Materiaal voor online oefenen
Misschien heb je juist in deze tijd behoefte aan materiaal dat online beschikbaar is
om te oefenen met je taalmaatje. Kijk dan eens op onze website onder links https://
www.samenspraakbest.nl/informatie/links/ Daar hebben we een heleboel handige sites
bij elkaar gezet. Je kunt ook kijken op de website van
Het Begint met Taal.
Daar kun je o.a. de methode Spreektaal en Taal in de
Praktijk downloaden. Om in te loggen gebruik je de volgende
gegevens:
Gebruikersnaam: Best TV
Wachtwoord: Samenspraak Best

En verder
We zijn bezig om ons vrijwilligersbeleid op papier te zetten. We willen duidelijker
vastleggen wat we van vrijwilligers verwachten en wat we kunnen bieden. We hopen
dit nog voor de zomervakantie te hebben uitgewerkt. Daarbij zal waarschijnlijk ook de
eis komen dat we van vrijwilligers een Verklaring omtrent het Gedrag vragen.
Wij willen er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat er ongewenste situaties
ontstaan in het contact met de anderstaligen. Dat zou zowel kunnen gaan om
seksuele intimidatie als om ongewenste financiële manipulatie.
We zijn benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. Zou je mee willen werken aan het
opvragen van zo’n VOG? Als we ons beleid goed hebben vastgelegd zal dit geen
kosten met zich meebrengen.

Als laatste punt hebben we nog een vraag. Op onze vorige mail hebben we maar
beperkt reactie gekregen. Voor degenen die toen niet gereageerd hebben: wij horen
heel graag of je nog (regelmatig) contact hebt met je taalmaatje, op welke manier en
of dat naar tevredenheid is. Wanneer het contact helemaal stilligt, denk je dat je het
contact weer op wilt nemen zodra daarvoor weer de ruimte is? Wij denken dat het
dan goed is om tijdens een gesprek, op afspraak, in Bestwijzer met jou en je
taalmaatje nieuwe afspraken te maken.

Wij zullen in elk geval eind augustus/begin september alle taalcoaches telefonisch
benaderen om inzichtelijk te krijgen wat de , na deze lange stop, verwachtingen en
wensen van jullie zijn.

Vakantie
Het zal dit jaar qua vakanties waarschijnlijk wat anders gaan dan normaal. Toch
wensen we jullie allemaal een hele goede zomerperiode toe en we hopen dat jullie
kunnen genieten van een tijd van rust en
ontspanning! Mocht er iets dringends zijn
waarvoor contact nodig is in de periode van
10 juli t/m 23 augustus, laat ons dat dan per
mail weten. Een van ons zal in dat geval
contact met je opnemen. We hopen zelf in
die periode ook vakantie te kunnen houden.

Hanneke en Marike

