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Wat verdient meer aandacht binnen het 
schoolvak Nederlands? 

Het schoolvak Nederlands is de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd. Is het 

tijd voor vernieuwing? En zo ja: waar zou wat u betreft meer nadruk op mogen 

liggen? Geef uw mening op de website van Onze Taal.  

 

Geef uw mening 

  

  

  

  

Opinie 

 Erik Moonen waarschuwt Vlaanderen: “Als we nu niet de juiste 

maatregelen nemen, is over vijf jaar een kwart van de middelbare 

scholieren laaggeletterd.” (Knack) 

 Alison Edwards stelt dat het Engels in Nederland niet meer als vreemde 

taal beschouwd kan worden. (DutchNews) 

 

  

  

  

Film 

 De film Taal is zeg maar echt mijn ding is in première gegaan. (RTL 

Nieuws) 

 Acteur Peter Faber speelt een rol in de film, maar heeft het boek van 

Paulien Cornelisse niet gelezen. (Nu.nl) 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wat-verdient-meer-aandacht-binnen-het-schoolvak-nederlands
http://www.knack.be/nieuws/belgie/als-we-zo-voortdoen-is-binnen-vijf-jaar-een-kwart-van-de-jongeren-niet-meer-in-staat-de-krant-te-lezen/article-opinion-952453.html
https://www.dutchnews.nl/features/2018/01/english-is-no-longer-a-foreign-language-in-the-netherlands-but-it-has-a-unique-character-here/
https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/taal-is-zeg-maar-echt-mijn-ding-in-premiere
https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/taal-is-zeg-maar-echt-mijn-ding-in-premiere
https://www.nu.nl/film/5047232/peter-faber-was-vroeger-bang-taal.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Een recensent beoordeelt de film als “niet leuk-leuk”. (7Days) 

 Draait u liever zelf een filmpje? Vertel ons over uw taalplezier voor 

Taalpost nummer 2000. (Taalpost 1988) 

 

  

  

  

En verder 

 Frankrijk doet weer een poging om Engelse leenwoorden uit het Frans 

te bannen: smartphone zou mobile multifonction moeten worden. 

(Datanews) 

 9 februari wordt de internationale dag van de Griekse taal. (Kerknet) 

 Waarom noemden Friezen zich ‘De Vries’? (Vernoeming) 

 

  

  

  

Advertentie 

Nederland Vertaalt 2018 gaat van start  

  

 

Vandaag gaat de achtste vertaalwedstrijd van 

Nederland Vertaalt van start met zes 

vertaalopgaven, die gepubliceerd worden in NRC 

Handelsblad en op de website van Nederland 

Vertaalt. (Ver)taalliefhebbers - zowel 

professionals als amateurs - worden uitgenodigd 

om vertalingen in te sturen van gedichten of 

songteksten uit het Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch of Arabisch. Voor 

iedere taal is een jury in het leven geroepen die de inzendingen beoordeelt. 

Deelname aan de vertaalwedstrijd is gratis. 

 

De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 9 juni tijdens de Grote 

Vertaaldag in Utrecht. Het programma van die dag omvat verder een plenair 

gedeelte, een reeks vertaalwerkgroepen en lezingen. Als lezer van Taalpost 

kunt u met korting naar de Grote Vertaaldag: u betaalt dan € 35,- in plaats van 

http://www.sevendays.nl/recensies/film/recensie-film-over-taal-niet-leuk-leuk
https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/Taalpost1988.pdf
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/zeg-in-parijs-niet-langer-smartphone-maar-mobile-multifonction/article-normal-952235.html
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/internationale-dag-van-de-griekse-taal
https://www.vernoeming.nl/de-vries-friesland
http://verstegenstigter.nl/nv/vertaalwedstrijd
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
http://verstegenstigter.nl/nv/grote-vertaaldag
http://verstegenstigter.nl/nv/vertaalwedstrijd


 

€ 45,-. 

Meer informatie 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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