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Taaltip: corona / Corona
Het woord corona wordt met een kleine letter geschreven, net als coronavirus, waarvan het een
verkorting is. Daarmee staan corona en coronavirus op één lijn met aanduidingen als griep(virus),
influenza(virus) en mazelen.
Ook samenstellingen met corona zijn met een kleine letter, zoals coronabesmetting, coronacrisis en
corona-uitbraak.
Uitgebreidere uitleg, ook over ziekte-aanduidingen die wél hoofdletters krijgen, staat op de website
van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> ‘Dagdoden’ is een handig maar minder aangenaam woord. (Siemon Reker)
>> ‘Gronings voelt als een taal die teruggaat tot een soort oertijd.’ (Dagblad van het Noorden)
>> Het was zo en het blijft zo: Nederlandstalige bacheloropleidingen in Vlaanderen mogen
maximaal 18,33% anderstalige vakken bevatten. (De Standaard)

... in tijden van corona
>> Duitse humor in tijden van corona. (Berliner Zeitung)
>> Hoe belangrijk is je dictee in tijden van corona? (Tzum)
>> Elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur om uw verblijf dezer dagen te
veraangenamen. (Het Verblijf)
>> Wat betekenen jargonwoorden zoals ‘exponentiële groei’ en ‘#flattenthecurve’? (Nu.nl)
>> Lezersvraag: hoe stop ik de stopwoordjes van mijn vrouw? (de Volkskrant)
>> Ook scholieren kunnen met hun taalvragen terecht bij Onze Taal. (Onze Taal)

Coronaliederen
>> ‘Reste à la maison’. (video; LFM la radio)
>> ‘Marc Van Ranst-lied’. (video; Supercontent)
>> ‘Hands … washing hands’. (video; Neil Diamond)

Online taallesmethode
‘Joepie… Nederlands!’ is een online lesmethode op het gebied van taal. De website is bedoeld voor
onder meer anderstalige kinderen, kinderen met een taalachterstand en kinderen met dysfasie. De
toegang tot Joepie… Nederlands! is ten minste tot 3 april voor scholen en ouders gratis.
Wilt u hier gebruik van maken? Mail dan ‘Gratis toegang Joepie... Nederlands!’ naar
info@joepienederlands.be en vermeld daarbij hoe u heet en of u een ouder of een leerkracht bent.
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Onze Taal op Instagram:
leuk en leerzaam!

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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