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Woordpost: pastiche 
 

  

Recensent Dirk Steenhaut vraagt zich in De Morgen af of het optreden van Natalie Prass nu imitatie 

of pastiche is. Wat is het verschil? Lees er meer over op de site van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>>  Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, inwoner van Varik en 

gelegenheidskoppeltekenactivist, is uit protest niet gaan stemmen voor de nieuwe gemeente West 

Betuwe. (RTL Nieuws) 

  

>>  Er gaan weer stemmen op om in de rechtspraak eenvoudigere taal te gebruiken. Toch is de 

evolutie al ingezet: rechters maken regelmatig voorleesvonnissen waarin ze kort en helder een 

uitspraak samenvatten. (de Volkskrant (1), de Volkskrant (2) en de Rechtspraak) 
  

 

 

Grammaticaspelletjes 
 

  

Wilt u uw familieleden, vrienden of collega’s overtroeven met uw kennis van grammatica en 

woorden? Een docententeam van de Radboud Universiteit heeft een aantal zeer laagdrempelige 

grammaticaspelletjes ontwikkeld die ook in het onderwijs nuttig kunnen zijn. Van sommige 

spelletjes kunt u speelkaarten en sjablonen afdrukken via de links op de website; van het 

Woordkaartspel zijn kaartspellen en klassensets te koop. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Gent en Rotterdam 
 

  >> De Week van ’t Gents komt eraan, met onder meer een Gents kinderzangfeest. 
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(Het Laatste Nieuws) 

  

>> In Rotterdam vindt zaterdag het Natte T Festival plaats, een avondvullend entertainment-

programma over de Rotterdamse taal. (Dagblad 010) 
  

 

 

Oproep leraren Nederlands (met juiste link) 
 

  

Bachelorstudente Janoika Degroote van de Universiteit Gent is op zoek naar leraren Nederlands die 

met hun klas willen meewerken aan een online onderzoek naar de kennis van en de attitude 

tegenover spelling. Het gaat om leraren in het laatste jaar van het aso in België en van het vwo in 

Nederland (college, gymnasium of atheneum).  

 

Als u via onderstaande link uw gegevens doorgeeft, krijgt u een link naar het onderzoek 

toegestuurd. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 

 

In de vorige Taalpost werkte de link niet zoals het hoorde. Hieronder staat de juiste link. 
  

 

 Doe mee 

  

 

 

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Waarom is het ‘de wc’ en niet ‘het wc’, 

terwijl die afkorting staat voor 

‘watercloset’? Op onze website geven we 

antwoord op deze vraag: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/de-het-wc/. 

 

Praat mee op Facebook 
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Advertentie 

Word lid van Onze 

Taal en ontvang ons 

dicteeboekje als cadeau 

  

  

Gaat u ook meeschrijven met het Groot 

Dictee op 15 december? Bereid u goed 

voor door gebruik te maken van ons 

aanbod.  

 

Speciaal aanbod 

Als u vóór 15 december lid wordt van 

Onze Taal, krijgt u het boekje 5000 

venijnige dicteewoorden (t.w.v. € 9,99) 

cadeau! 

 

Leden van Onze Taal profiteren onder 

meer van de volgende voordelen:  

 tien keer per jaar het 

tijdschrift Onze Taal 

 gratis taalvragen stellen per mail 

 korting op activiteiten en uitgaven 

van Onze Taal 

 

Het lidmaatschap kost € 44,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 
  

 

 Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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