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Taaltip: op vakantie / met vakantie 
 

  

Zowel met vakantie als op vakantie is juist. 

  

‘Ik ben volgende week op vakantie’ drukt meestal uit dat je in die week niet thuis bent, maar op reis 

of op een vakantieadres. ‘Ik ben volgende week met vakantie’ kan diezelfde betekenis hebben, 

maar kan ook meer in het algemeen uitdrukken dat je vrij hebt, en misschien wel thuis vakantie 

viert. 

  

Meer uitleg staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  >> ‘Het nieuwe leerplan Fries is veel te vrijblijvend.’ (Friesch Dagblad) 

 >> Steeds meer Duitse bedrijven spreken hun klanten aan met du in plaats van met Sie. 

(Sächsische Zeitung) 

  >> Onder Canadese witkeelgorzen verspreidt zich razendsnel een nieuw liedje. (New Scientist) 
  

  

 

Emoji’s 
 

  

>> Bij sandwichketen Subway kunnen jongeren solliciteren via WhatsApp met gebruik van emoji’s. 

(Foodclicks) 

  >> ‘Emoji’s zijn te inclusief geworden.’ (Android Planet) 

 >> Nieuwe iPhones en iPads hebben een handigere manier om emoji’s te vinden. (The Verge) 
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Nieuw woord voor 

een belangrijke 
persoonlijke band 

  

  

Hoe noem je de band die ontstaat tussen 

twee onbekenden, doordat zij zich om 

elkaar bekommeren en naar elkaar 

omkijken? 

Als je onverwacht op straat of in de 

supermarkt een praatje maakt met 

iemand die daar behoefte aan lijkt te 

hebben? 

Of als iemand jou de helpende hand 

biedt?  

 

Onze Taal en het Oranjefonds 

organiseren een wedstrijd: bedenk de 

beste benaming voor deze bijzondere 

band. 

 

Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.  
 

 

 

 Doe mee 

  

 

 

  

  

 Frankrijk 
 

  

>> Mensen uit Tilburg hoeven niet naar Frankrijk deze zomer. Hun eigen dialect klinkt al Frans 

genoeg. (Brabants Dagblad) 

 >> In Frankrijk duiken op steeds meer plaatsen tweetalige verkeersborden op, waarbij de tweede 

taal een streektaal is. (Techno-Science) 

  >> Kijken Franstaligen nog steeds veel naar nagesynchroniseerde films? (De Standaard) 

  >> Hoe het Latijn veranderde in de Romaanse talen. (The Great Courses) 
  

  

 

Engels 
 

  >> Zijn de studieresultaten echt slechter bij Engelstalig onderwijs? (Het Parool) 

  

>> ‘Het wordt hoog tijd voor een maatschappelijk debat over het oprukkende Engels.’ (Leeuwarder 

Courant) 

  >> ‘Het dialect van Zuid-Tirol lijkt opvallend op het Engels.’ (Südtiroler News) 
  

 

http://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
http://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
http://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
https://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
https://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/franse-klanken-in-tilbourg-alleej-das-makkelijk-te-expliceren~a4ae85df/
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Signalisation-routiere-bilingue-en-France.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200713_97676941?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=C76CC208643D881AB3F39B161F30CB9E9A49F1AD1B5E2C36B1EDDA821840C7108AB14AAD3CF1C7765BA0837EC3071041B65015B767CC0CE9BA3F267B39832BD3
https://www.thegreatcoursesdaily.com/how-language-changes-from-latin-to-the-romance-languages/
https://www.parool.nl/nederland/blijkt-engelstalig-onderwijs-nu-toch-echt-nadelig-voor-studieresultaten~bdf2bcfc/
https://www.lc.nl/opinie/Nederlands-of-peanuts-25833964.html
https://www.lc.nl/opinie/Nederlands-of-peanuts-25833964.html
https://www.suedtirolnews.it/unterhaltung/kultur/englisch-und-suedtiroler-dialekt-womoeglich-selbe-wurzeln
http://www.oranjefonds.nl/het-woord-info
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Thuistaal 
 

  

Ieder gezin zal ze wel hebben: woorden 

die alleen in dat gezin worden gebruikt. 

Bijvoorbeeld omdat de kinderen het ooit 

zo zeiden, zoals boevenzuiger voor de 

kruimeldief. Of omdat er in een bepaalde 

situatie nu eenmaal een nieuw woord 

nodig is, zoals verroffelen voor ‘het 

ongecontroleerd in stukjes snijden van 

pannenkoeken van de vorige dag om ze 

op een bord op te warmen in de 

magnetron’. 

 

In het zomernummer van Onze Taal leest 

u alles over deze ‘taal achter de voordeur’. 

Het artikel waarin Saskia Aukema een 

overzicht geeft, met veel voorbeelden, 

staat nu online. 

 

De volledige inhoudsopgave van het 7/8-

nummer vindt u hier. 
 

 

 

 Naar het thuistaal-artikel 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  >> Help, mijn kind gebruikt vieze woorden! Hoe ga je daar als ouder mee om? (de Volkskrant) 

  

>> ‘De manier waarop tegen de taal van zwarte Amerikanen wordt aangekeken is óók racistisch.’ 

(Los Angeles Times) 

  

>> Doe mee aan de nieuwe quiz van de Zomerschool Groot Dictee. Deze week: HOOFDLETTERS. 

(Onze Taal) 

  >> Veelvoorkomende Spaanse coronawoorden. (Spanje Vandaag) 

  >> Interview met Judith Bosch, dé interview- en presentatietrainer van Nederland. (VPRO) 

  >> Mini-vertaalwedstrijd: vertaal het chanson ‘Complainte de la Seine’. (Verstegen & Stigter) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Aan de talrijke/talloze taalkwesties op 

onze website is er nu weer een 

toegevoegd: wat is het verschil tussen 

‘talrijk’ en ‘talloos’? 

https://onzetaal.nl/taaladvies/talrijk-

talloos/ 
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Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalweetjes, taalnieuws 

en taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

