Beleid en activiteiten 2020
o De plaatselijke bekendheid van Dialoog vergroten, het actief werven van
taalbegeleiders en anderstaligen en zorgen voor goede koppelingen. In 2019
waren 86 taalbegeleiders en 138 anderstaligen aan Dialoog verbonden.
o Dialoog Extra is een gespreksgroep voor anderstaligen vanaf taalniveau A2
die aan de hand van een thema kunnen en willen discussiëren. De
bijeenkomsten zijn in principe eenmaal per veertien dagen onder leiding van
een deskundig team. Vanaf maart 2020 heeft deze groep niet kunnen
functioneren
o Aanschaf van materialen. De aanschaf van beeldwoordenboeken en leesen lesboeken van de methode Spreektaal (ontwikkeld door ‘Het begint met
Taal’) worden aangeschaft indien nodig.
o Ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de informele
taalondersteuning. Dit is mede mogelijk door het organiseren van lezingen en
het aanbieden van webinars, e-coaching, e-learning en leermaterialen etc.
door ‘Het begint met Taal’ en het verzorgen van informatie d.m.v.
nieuwsbrieven en regelmatig contact met de taalbegeleiders.
o Bijhouden van de website.
o Bijeenkomsten organiseren voor taalbegeleiders en anderstaligen samen. Na
een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst moesten we vanwege corona de
geplande activiteiten verder annuleren, ook ons vijfjarig bestaande
o Het werven van donaties. Voor een gedegen ’bedrijfsvoering’ is jaarlijks een
bedrag van ongeveer € 3.000 nodig. Noodzakelijke uitgaven zijn jaarlijkse
kosten aan nationale taal- en algemene instellingen (contributies, algemene
gebruiksmiddelen, abonnementen, incidentele zaalhuur, etc.), kosten voor
lezingen en trainingen voor taalbegeleiders en eventuele kosten voor
bijeenkomsten van taalbegeleiders en anderstaligen samen. Aan het eind
van elk kalenderjaar zal het financieel verslag van het desbetreffende jaar ter
kennisgeving op de website geplaatst worden.
Bij het voeren van het beleid behoort het periodiek evalueren van bestaande
activiteiten op maatschappelijke relevantie met de daaruit voortvloeiende
consequenties, en het permanent oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen zowel
op maatschappelijk gebied als op het gebied van taalhulp. ‘Het begint met taal’
ondersteunt met informatie en adviezen.

