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Woordpost: galantofiel 
 

  

Op Texel wonen galantofielen. Zijn dat galante mensen of heeft het woord galantofiel daar niets 

mee te maken? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Vakkundig framen helpt een succesvolle opleiding als neerlandistiek om zeep. (Neerlandistiek) 

  

>> De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) zal advies uitbrengen over 

de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse taal en cultuur. (KNAW) 

  

>> Hoogleraar Marleen Janssen ziet het als haar missie om doofblinden een stem te geven. 

(Rijksuniversiteit Groningen) 
  

 

 

  
 

  

  
 

 

Debation 
Island 

 

  

Hoe kun je creatief zijn met taal? Leg 

andere teksten in de mond van 

deelnemers aan een bekend tv-

realityprogramma. 

 

De makers van De Ideale Wereld op 

Canvas namen Temptation Island onder 

handen en doopten het om tot Debation 

Island. Op dat eiland wordt gedebatteerd 

over ‘kernstapuitisation’. 

 

Het resultaat is te bekijken op YouTube. 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/galantofiel
https://www.neerlandistiek.nl/2019/02/framen-voor-beginners-de-casus-neerlandistiek/
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-gaat-adviseren-over-de-neerlandistiek
https://www.rug.nl/news/2019/02/marleen-janssen-gives-the-deafblind-a-voice
https://www.youtube.com/watch?v=G7Bp8uCyt10
https://onzetaal.nl/


 

 Tijd voor een debat 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Beppie Kraft is de koningin van het carnavalslied, onder meer omdat haar teksten 

‘carnavalsloos’ zijn. (de Volkskrant) 

 >> Waar komt ‘van de regen in de drup raken’ vandaan? (Onze Taal)         

 >> ‘Flomke’ is het nieuwe Friese woord voor vagina. (Leeuwarder Courant) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

‘English literature’ in 
de bovenbouw niet 
langer ‘boring’ 

  

 

De motivatie van leerlingen neemt toe als 

ze zeggenschap hebben over de teksten 

en de manier waarop die teksten 

behandeld worden. Dat blijkt uit het 

afstudeeronderzoek van Simone Reimes 

tijdens de master Leraar Engels bij de 

HAN. 

 

“De opleiding verrijkt je als docent en als 

mens”, aldus Reimes, docente Engels bij 

het Charlemagne College in Landgraaf. 

“De scholen hebben er ook veel baat bij. 

Zij krijgen docenten met onderzoeks-

vaardigheden, die kritisch denken en 

hebben leren reflecteren en ontwikkelen.” 

 

Meer weten over de master Leraar Engels? 

Kom dan naar de open avond op 

woensdag 13 maart. 
 

 

 

 

Meer informatie en 
aanmelden 

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

#taalkronkel 

 

“Everzwijn dat in Bokrijk een fietser 

verwondde, was aangeschoten” 

(Bron: De Standaard) 

https://www.youtube.com/watch?v=G7Bp8uCyt10
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-werd-beppie-kraft-de-koningin-van-het-carnavalslied-~b22f54d3/
https://onzetaal.nl/taaladvies/van-de-regen-in-de-drup-raken
https://www.lc.nl/friesland/Flomke-verkozen-tot-nieuw-Fries-woord-voor-vagina-24216563.html
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlen
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-nederlands/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=taalpost&utm_campaign=openavond&utm_term=13maart&utm_content=mlne


 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter: taalkronkels, 

taalnieuws en weetjes 
 

 

 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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