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Woordpost: onvermurwbaar 
 

  

Een van de zaken waar de Britse premier May mee te maken heeft, is het “onvermurwbare 

standpunt over de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek”. Op de website van Onze 

Taal is meer te vinden over het woord onvermurwbaar. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Het heeft weinig zin kinderen op jonge leeftijd met het leren van een tweede taal te laten 

beginnen, tenzij ze er thuis al mee in aanraking komen. (Universiteit Leiden via Onze Taal) 

  >> Actief gebruik van sociale media bevordert de schrijfvaardigheid. (AOb) 

  

>> “De taal van het eiland Man is dood, en het eiland zelf is niet meer dan een rots in de Ierse Zee 

bevolkt door alcoholisten, katten zonder staart, fiscale ballingen en drieste mensen op 

motorfietsen.” Dat bericht klopt helemaal niet, zeggen sprekers van het Manx-Gaelisch. (IOMToday) 
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Week van het 

Handschrift 1 
 

  

‘Handschrift is niet raar, maar heel 

bijzonder!’ Zo luidt het thema van de 

Week van het Handschrift (22-26 januari), 

die georganiseerd wordt door het Platform 

Handschriftontwikkeling. 

 

De initiatiefnemers bieden basisscholen en 

de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs lessen over het handschrift aan, 

hebben een schrijfkwartetspel ontwikkeld 

en wijzen ook nog op de handige websites 

van de Stichting Schrijf Pedagogische 

Hulp, de Vereniging voor 

Handschriftontwikkeling en de Orde van 

Grafologen. 

    
  

 

Week van het Handschrift 2 
 

  

Moeten we leerlingen een net handschrift blijven aanleren of moeten we deze lessen afbouwen, nu 

bijna alles digitaal gebeurt? 

Onze Taal wil het graag van u weten. 
  

 

 Geef uw mening 

  

 

 

 

& 

Filmtip 
 

  

De speelfilm I Dream in Another Language vertelt het verhaal van taalkundigen die een taal willen 

vastleggen die nog maar door twee mensen gesproken wordt. Wat het nog moeilijker maakt, is 

dat die twee niet met elkaar willen praten. De film, die in 2017 is uitgebracht, draait nu in een 

aantal Nederlandse en Belgische bioscopen. 

 

Op Cine.nl vindt u een bespreking van deze film.  

    
  

 En verder 
 

  

>> Voor een onderzoekje over uitdrukkingen is Miet Ooms nog op zoek naar deelnemers, vooral uit 

de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg. (Mini-onderzoekje 

uitdrukkingen) 

 >> Het taalgebruik van Donald Trump gaat achteruit en zijn spelling is slordig. (Onze Taal) 

  

>> Ook als we slapen, concentreren onze hersenen zich automatisch op de zinnigste klanken. (De 

Standaard) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Een organisatie die vijftig jaar bestaat, 

viert haar ‘tiende lustrum’, niet haar 

‘vijftigjarig lustrum’. Meer over de 

betekenis en de herkomst van 

‘lustrum’: www.onzetaal.nl/lustrum. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
 

  

 

 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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