We gaan voorzichtig weer van start!
Gouda, 7 mei 2020

Beste taalcoaches van Taalkoppels Gouda,

Gisteren heeft het kabinet besloten tot versoepeling van een aantal corona-maatregelen. Zo
zullen onder meer de bibliotheken vanaf maandag 11 mei aanstaande weer open gaan. Het
bestuur van de stichting Taalkoppels Gouda heeft in overleg met de beide taalcoachcoördinatoren besloten vanaf die datum ook de taalcoaching weer voorzichtig op te starten.
We horen van verschillende taalcoaches dat zij staan te trappelen om weer te beginnen.
Maar we realiseren ons ook dat nog heel veel onduidelijk is en dat er nog heel veel
onderzoek verricht moet worden, voordat alle maatregelen weer kunnen worden
opgeheven. Daarom zijn we nog heel voorzichtig en stellen we jullie voor vanaf maandag 11
mei 2020 de taalcoaching te hervatten onder de volgende voorwaarden:
1 Zowel de taalcoach als de inburgeraar moeten absoluut klachtenvrij zijn. Heb je zelf
klachten of heeft je inburgeraar klachten, dan start de taalcoaching NIET! Dat geldt ook als er
een gezinslid/huisgenoot van de taalcoach of de inburgeraar besmet is met het COVID-19
virus. Eventueel kun je met je inburgeraar bespreken of jij, dan wel hij/zij besmet is geweest,
of dat er contact is geweest met een besmet iemand.
2 De afstand tussen taalcoach en inburgeraar moet minimaal 1,5 meter zijn en er worden
geen handen geschud. Dus niet samen achter de laptop om een examen te oefenen. Wel kan
natuurlijk met inachtneming van de voorgeschreven afstand het spreken, lezen en schrijven
van de Nederlandse taal worden geoefend. Natuurlijk nemen jullie de overige hygienevoorschriften in acht.
3 Jullie starten met de taalcoaching alleen als jij èn de inburgeraar dat zelf willen! Eventueel
kunnen jullie er voor kiezen een andere locatie voor de taalcoaching te kiezen.
Als daartoe aanleiding bestaat, zullen we jullie onmiddellijk nader informeren.
Mochten jullie nog vragen hebben of andere informatie willen, neem dan gerust contact op
met je coördinator.
We wensen jullie weer heel veel succes en plezier met de taalcoaching!
Het bestuur en de coördinatoren van de stichting Taalkoppels Gouda.

