WEBINARS 2022
Hoe ga je om met
talendiversiteit in je sportclub?

1

Duidelijk communiceren naar alle leden
DINSDAG 22 FEBRUARI 2022
20.00 - 21.15 uur via Teams

2

Inschrijven in je sportclub
DINSDAG 19 APRIL 2022
20.00 - 21.15 uur via Teams

3

Duidelijk communiceren naar alle ouders
DINSDAG 7 JUNI 2022
20.00 - 21.15 uur via Teams
Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht.

boestjesportclub.be/webinar

Hoe ga je om met talendiversiteit in je sportclub?
Vzw 'de Rand' organiseert 3 gratis webinars voor bestuursleden, (jeugd)coördinatoren,
trainers en vrijwilligers binnen een sportclub. Tijdens de webinars krijg je tips en voorbeelden
om vlot om te gaan met de talendiversiteit in je club en maximaal vast te houden aan het
Nederlands als verbindende taal.

DUIDELIJK COMMUNICEREN NAAR ALLE LEDEN
In heel wat sportclubs is er een grote diversiteit aan talen
binnen het ledenbestand. Tijdens dit webinar krijg je tips en
voorbeelden om vlot om te gaan met die talendiversiteit en
het Nederlands in te zetten als verbindende taal in je club.

Di 22/02/22 - 20.00
uiterlijk inschrijven
op 15/02

1

Di 19/04/22 - 20.00
uiterlijk inschrijven
op 12/04

2

INSCHRIJVEN IN JE SPORTCLUB

Hoe onthaal je (nieuwe) leden en hun ouders in je club, ook
als die nog geen of weinig Nederlands spreken? Je krijgt
inspiratie om stil te staan bij je inschrijvingsprocedure en je
goed voor te bereiden. Met tips, voorbeelden en een
checklist zorg je voor een geslaagde start van een nieuw
seizoen.

DUIDELIJK COMMUNICEREN NAAR ALLE OUDERS
Ouderbetrokkenheid start met heldere communicatie naar
alle ouders. Hoe doe je dat als Nederlandstalige club
wanneer ouders weinig of geen Nederlands begrijpen?
Tijdens dit webinar krijg je tips en voorbeelden voor
toegankelijke communicatie met ouders.

Di 07/06/22 - 20.00
uiterlijk inschrijven
op 31/05

Praktisch

Inschrijven

Deelnemen is gratis.
Elk webinar verloopt via MS Teams.
Je krijgt enkele dagen vooraf een link
waarmee je kan deelnemen.

Vooraf inschrijven is verplicht.
Surf naar
boestjesportclub.be/webinar
om je in te schrijven.

WWW.BOESTJESPORTCLUB.BE/WEBINAR
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