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Arabisch in Israël 

We berichtten er dinsdag al over: de Israëlische regering wil het Arabisch 

schrappen als officiële taal. Al sinds de oprichting van de staat Israël is het 

Arabisch een officiële taal van dat land. Maar de regering-Netanjahoe wil daar 

dus verandering in aanbrengen. Dat heeft tot felle discussies in het land 

geleid. In een filmpje voor de krant Haaretz legt de journaliste Janan Bsoul uit 

waarom volgens haar de officiële status van het Arabisch nooit veel heeft 

voorgesteld, en waarom ze blij is met de nieuwe wet. 

 

Bekijk het filmpje 

  

  

  

  

Weetjes 

 Maastricht krijgt meer straatnamen in dialect. (De Limburger) 

 Het is helemaal niet zo efficiënt om basisschoolleerlingen al Engels te 

leren. (Le Figaro) 

 Het neologisme van de week: vlasbak. (IvdNT) 

 Nog een mooi nieuw woord: aflaatboom. (Taalbank) 

 

  

  

  

Opinie 

 Politicologen: “Engels kan na de brexit een succesvoller Esperanto 

worden.” (The Conversation) 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.youtube.com/watch?v=v5baORBf2cQ
https://www.youtube.com/watch?v=v5baORBf2cQ
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170510_00040277/meer-dialect-straatnamen-in-maastricht
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/05/09/01016-20170509ARTFIG00316-l-apprentissage-de-l-anglais-en-primaire-ne-serait-pas-si-efficace.php
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/1423-vlasbak
https://www.taalbank.nl/2017/05/09/aflaatboom/
http://theconversation.com/english-could-be-a-more-succesful-esperanto-in-a-post-brexit-eu-77375
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Makers van de taalatlas: “We moeten vooral niet zeuren over taal.” (NOS) 

 Scholieren: “Nederlands voor het vwo was een waardeloos examen vol 

‘apocalyptisch geschreeuw’.” (NRC Handelsblad) 

 Taalunie: “Het Nederlands is springlevend, maar ...” (Taalunie:Bericht) 

 

  

  

  

Deelnemers gezocht 

Nienke Oldehinkel doet voor haar masterscriptie onderzoek naar 

de verstaanbaarheid van de Friese taal onder niet-Friese Nederlanders. Ze is 

op zoek naar deelnemers voor haar online onderzoek. 

 

Bent u tussen de 18 en 33 jaar, hoogopgeleid, is uw moedertaal Nederlands én 

bent u niet in Friesland geboren/getogen/woonachtig? Dan kunt u haar helpen 

door enkele vragen te beantwoorden (u hebt daar 5 tot 10 minuten voor 

nodig).  

 

Let op: de website werkt alleen met de juiste versie van Adobe Flash. 

 

Doe mee 

  

  

  

  

En verder 

 U kunt nog steeds stemmen voor de verkiezing van de beste leraar 

Nederlands. (Onze Taal) 

 U kunt zelf het veelbesproken eindexamen Nederlands-vwo proberen, 

en uw antwoorden vergelijken met die van taalkundige Marc van 

Oostendorp. (Neerlandistiek) 

 

  

  

http://nos.nl/artikel/2172457-taalatlas-ook-in-vlaamse-editie-vooral-niet-zeuren-over-taal.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/11/waardeloos-examen-nederlands-over-apocalyptisch-geschreeuw-8769291-a1558106
http://taaluniebericht.org/actueel/het-nederlands-springlevend-maar
http://micrela.nl/app/?cond=nienke
http://micrela.nl/app/?cond=nienke
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/verkiezing-van-de-beste-leraar-nederlands-van-2017
http://www.neerlandistiek.nl/2017/05/centraal-eindexamen-nederlands-vwo-2017-mijn-antwoorden/


  

Aanbod van Onze Taal 

Filmpje: Complete training spelling  

 

  

 

Wilt u uw spellingkennis opfrissen? Er zijn nog 

enkele plaatsen vrij voor de training van 

donderdag 8 juni in Utrecht.  

 

Dit filmpje geeft u een indruk van de training.  

Lees meer 

 

 

 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 
   

  

 

JUN. 

08 
 

Complete training spelling   

Utrecht (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of 

los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, 

werkwoordspelling, enzovoort.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op donderdag 28 september en 

dinsdag 28 november (beide in Amsterdam). 

 
  

  

  

JUN. 

22 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/3615/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag8-juni2017-utrecht
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag-28-september-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-22-juni-2017-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling


 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in 

Amsterdam.  

 
  

  

  

 

OKT. 

05 
 

NIEUW! Training zakelijk schrijven  

Amsterdam (1 dag) 

Hebt u een functie waarin u veel teksten schrijft (zoals brieven, e-

mails, rapporten, offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? Bent u 

benieuwd hoe u uw teksten effectiever kunt maken en hoe u er meer 

structuur in kunt aanbrengen? Volg dan de training Zakelijk 

schrijven bij Onze Taal. 

 
  

  

  

 

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

   

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-05-oktober-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
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https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren

