Taalafspraken
FC Boest
FC Boest is een Nederlandstalige club. Wij houden van alle talen, onze clubtaal is
het Nederlands. De club communiceert digitaal en op papier in het Nederlands.
We spreken Nederlands tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Alle bestuursleden, trainers, vrijwilligers van FC Boest spreken Nederlands en
schrijven in het Nederlands bij digitale en schriftelijke communicatie. We
motiveren en stimuleren elkaar om Nederlands te gebruiken in de club.
Ook van spelers en ouders verwachten we dat ze Nederlands spreken. Wie
Nederlands leert kan de taal oefenen in onze club.
Deze taalafspraken zijn een onderdeel van contracten met trainers,
engagementsverklaringen met spelers en gedragsregels voor ouders.
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Medewerkers

(bestuur, trainers en vrijwilligers)
Mondelinge communicatie
We gebruiken altijd Nederlands.
We gebruiken eenvoudig Nederlands (we spreken traag en duidelijk, we
ondersteunen visueel (met lichaamstaal, wijzen, gebaren …).
We schakelen niet automatisch over naar een andere taal dan het Nederlands.

uitzonderingen:
Bestuursleden/trainers/vrijwilligers geven indien nodig cruciale info in een
andere taal dan het Nederlands: individuele feedback en/of instructies aan
anderstalige spelers. Individueel betekent 1 op 1. Het gesprek eindigt in het
Nederlands.
De uitzondering is beperkt in tijd. Via die uitzondering begrijpt de speler de
info goed en krijgt hij een leermoment Nederlands.
Bestuursleden/trainers/vrijwilligers reageren indien nodig individueel in een
andere taal dan het Nederlands op vragen van ouders van anderstalige
spelers. Individueel betekent 1 op 1. Het bestuurslid, de trainer of de
vrijwilliger vermeldt dat dit een uitzondering en dus beperkt in tijd is. Het
gesprek eindigt in het Nederlands. Via die uitzondering begrijpt de ouder de
info goed en krijgt hij een leermoment Nederlands.
In crisissituaties (veiligheid, ongeval, noodsituaties) kunnen gesprekken in
een andere taal dan het Nederlands plaatsvinden.

Schriftelijke (en digitale) communicatie
We gebruiken enkel Nederlands in alle officiële schriftelijke en digitale
communicatie.
We

gebruiken

eenvoudig

ondersteuning).
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Nederlands

(duidelijke

taal

en

visuele

Spelers
Alle spelers van FC Boest spreken altijd Nederlands in de club: onderling (met
andere spelers) en met bestuurders, trainers en vrijwilligers.
Spelers die Nederlands aan het leren zijn, krijgen een voetbalwoordenboekje
Aftrap Nederlands als ze lid worden. Trainers, bestuurders en vrijwillgers
stimuleren hen om Nederlands te oefenen in de club.
Spelers die Nederlands leren, nemen maximaal deel aan de voetbalstages van
de club. Tijdens die stages is er een hele week oog voor taalstimulering, de
spelers leren en oefenen er Nederlands.

uitzondering:
Als anderstalige spelers een instructie of andere info niet begrijpt, kan hij
uitleg vragen in een andere taal dan het Nederlands. Dit is altijd 1 op 1
(individueel), is beperkt in tijd en heeft een leermoment Nederlands als doel.

Ouders
Alle ouders van FC Boest spreken met bestuurders, trainers, vrijwilligers en
andere ouders altijd Nederlands in de club.
Ouders die Nederlands aan het leren zijn, krijgen een oefenkans Nederlands in
de club. Bestuurders, trainers, vrijwilligers, spelers en andere ouders spreken
eenvoudig, niet te snel en duidelijk Nederlands. Ze ondersteunen de
mondelinge communicatie visueel.
Ouders die geen Nederlands kennen, doen inspanningen om Nederlands te
leren. In de club is er permanent promomateriaal over het NT2-aanbod in de
gemeente of regio aanwezig.

uitzondering:
Als een ouders info niet begrijpt, kan hij uitleg vragen in een andere taal dan
het Nederlands. Dit is altijd 1 op 1 (individueel), is beperkt in tijd en heeft een
leermoment Nederlands als doel.
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