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Weetjes 

 Google Translate gaat resoluut voor een ronde aarde. (Newsmonkey) 

 België bereidt zich voor op het WK voetbal: tien zinnen om je in Rusland 

verstaanbaar te maken. (Het Laatste Nieuws) 

 Lân fan taal trekt met de Taalkaravaan langs festivals en evenementen in 

Friesland. (Omroep LEO) 

 Erfgoedcel Denderland heeft 77 filmpjes gemaakt van dialectsprekers uit 

de Oost-Vlaamse gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en 

Ninove. (Faro en Made in Denderland) 

 

  

  

  

Opinies 

 De komma moet blijven. (BN DeStem) 

 Hoogleraar ergert zich aan bestuursjargon op de universiteit. (NRC) 

 Het Nederlands-Vlaams Netwerk Begrijpelijke Overheid wil in het 

Nederlandse taalgebied een aantoonbare en duurzame verbetering in de 

communicatie tussen overheid en burger. (Dagblad van het Noorden) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://newsmonkey.be/article/89031
https://www.hln.be/bizar/het-leukste-van-het-web/met-dva-vodka-spasiba-kom-je-in-rusland-niet-ver-maar-deze-10-zinnen-kan-je-straks-wel-gebruiken-op-het-wk~a8bfd87c/
http://omroepleo.nl/taalkaravaan-brengt-festivals-taalplezier/
https://faro.be/blogs/gregory-vercauteren/erfgoedcel-denderland-brengt-37-dialecten-beeld
http://madeindenderland.be/
https://www.bndestem.nl/opinie/de-komma-blijft-punt~a65a6352a/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/de-hoogleraar-wordt-n-beetje-moe-van-het-jargon-a1604633
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Direct-duidelijk-overheid-moet-klare-taal-spreken-23228143.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

En verder 

 De Britse talenvrees is nog verder toegenomen sinds het 

brexitreferendum. (The Guardian) 

 Het Franse parlement bijt zich vast in het chocoladebroodje. (De Morgen) 

 Drie Antwerpse studenten willen dat ouders hun kinderen vaker 

Middelnederlandse voornamen geven, zoals Sanderijn of Reinout. Twee 

andere studenten hebben van een Middelnederlands toneelstuk een 

voorleesboek voor kleuters gemaakt. (VTM en Het Nieuwsblad) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Fris uw kennis op over spelling, grammatica 
én leestekens   

 

  

 

Tijdens de opfristrainingen van Onze Taal frist u uw 

kennis over drie onderwerpen op: 

 spelling: los, aaneen of streepje?; 

werkwoordspelling (de lastige gevallen) 

 grammatica: woordgeslacht en verwijzing; 

als/dan; hun/hen 

 leestekens: komma, puntkomma, dubbele punt 

Dit filmpje geeft u een indruk van de training. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 

training van donderdag 14 juni in Amsterdam. Leden van Onze Taal krijgen korting.  

Lees meer  

 

 

 

 

  

  

https://www.theguardian.com/books/2018/may/28/british-linguaphobia-has-deepened-since-brexit-vote-say-experts
https://www.demorgen.be/buitenland/chocoladebroodje-doet-emoties-hoog-oplaaien-in-frans-parlement-bf2563ba/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/heet-je-kind-straks-roges-penella
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blsme_03536855
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/complete-training-spelling
https://www.youtube.com/watch?v=irIQTvRtx_o&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam


  

  

Trainingskalender van Onze Taal  

 

  

 

Leden van Onze Taal ontvangen korting op de 

trainingen. 

 

Wilt u een training volgen en bent u geen lid van 

Onze Taal? 

 

Meld u dan eerst aan voor het lidmaatschap; dan 

profiteert u meteen van de korting!  
 

 

  

  

  

  

 

JUN. 

05 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik van 

komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training.  

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 9 oktober in Utrecht en 

dinsdag 27 november in Den Haag. 

 

 
  

  

  

  

JUN. 

14 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

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

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-5-juni-2018
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-9-oktober-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-27-november-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/


 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op donderdag 27 september in 

Arnhem en op donderdag 8 november in Amsterdam.  

 

De volledige trainingskalender staat op de website.  
  

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/
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
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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

