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Woordpost: compassie 
 

  

In verschillende recensies over de Zomergasten-uitzending met Nazmiye Oral valt het woord 

compassie. Wat compassie nu eigenlijk is en waar het vandaan komt, is te lezen op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Soco, warmhartigheid en plotsbond strijden om woordenboekopname. (Onze Taal en Oranje 

Fonds) 

  

>> Vermiste matrozen schrijven in grote letters ‘SOS’ op het strand van een minuscuul eiland in de 

Stille Oceaan en worden gered. (VRT NWS) 

 >> “Sie kanst hier nicht kämpfen”: Nijmeegse boswachter betrapt kamperend Duits gezin. (de 

Gelderlander) 
  

 

 

Gender en taal 
 

  

>> Een op de vier lhbtq+-jongeren in de Verenigde Staten gebruikt genderneutrale 

voornaamwoorden. (Holebi.info) 

  >> De Duitse stad Stuttgart voert ‘gendersensible Sprache’ in. (Stern) 

  

>> Tips van Transgender Netwerk Nederland voor aanspreekvormen en termen om transgender 

personen op de juiste manier te benoemen. (One World) 
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Zomerschool 

Groot Dictee 
 

  

De Zomerschool Groot Dictee 2020 van De 

Taalstaat en Onze Taal bereidt u voor op 

het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat 

op 7 november plaatsvindt. 

 

Tot eind augustus staat er elke week een 

dicteequiz online. Elke zaterdag neemt 

een taaladviseur van Onze Taal met Frits 

Spits de instinkers door in de uitzending 

van De Taalstaat (11.00-13.00 uur, NPO 

Radio 1). 

 

Deze week: hebt u een goed geheugen 

voor woorden met een lange ij of juist een 

korte ei? Doe de ‘ei of ij’-quiz! 
  

 

 

Naar het overzicht van de 
dicteequizzen 

  

 

 

 

 Onderwijs 
 

  >> De Taalunie Zomercursus Nederlands ziet er dit jaar helemaal anders uit. (TZN2020) 

 >> Een docent Nederlands blikt terug op een jaar amusante en interessante spellinglessen. 

(Neerlandistiek) 

  

>> Voor Vlaamse leerlingen uit het lager onderwijs is er vanaf 10 augustus een virtuele 

zomerschool. (Het Laatste Nieuws)  
  

  

 

De juiste letters 
 

  

>> Een man moet van zijn vriendin aan zijn spelling sleutelen. Hij koopt een kraslot van het spel 

‘Crossword’ en wint een fors bedrag. (UPI) 

 >> Vader worden is lastig: ‘Het zweet breekt me uit: heb ik zijn naam wel goed gespeld?’ (De 

Telegraaf) 

  

>> Het Rad van Fortuin is terug op de Vlaamse tv en heeft elke dag een andere letterzetter. 

(Vlaams Kijken) 
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Kletsmaatjes 
gezocht! 
  

  

De stichting Het Begint met Taal 

ondersteunt taalcoaches en helpt 

nieuwkomers die Nederlands willen leren. 

Voor het nieuwe project Kletsmaatjes 

zoekt de stichting vrijwilligers die twintig 

online gesprekjes willen voeren met een 

nieuwkomer. Er staan veel nieuwkomers 

op de wachtlijst en juist in de vakantietijd 

zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. 

 

Als vrijwilliger kunt u uiteraard rekenen op 

ondersteuning en coaching. Wilt u iets 

betekenisvols doen met uw liefde voor het 

Nederlands? Word dan Kletsmaatje!  
  

 

 Lees meer 

  

 

 

  

  

 

  

 

Advertentie 

Taalkalender 2021 

 

 

  

 

Ook in 2021 is hij er: de Taalkalender van 

Onze Taal! Een heel jaar lang kunt u weer 

elke dag leren over, lachen om, spelen 

met en u verbazen over taal in het 

algemeen, en het Nederlands in het 

bijzonder. 

 

Afwisselend gaat het over uitdrukkingen 

en spreekwoorden, nieuwe en vergeten 

woorden, vertalen, taaltips en taalquizjes, 

en dieren in de taal. En natuurlijk 

ontbreken de taalkronkels niet! 

 

De Taalkalender is nu al te bestellen 

in de Onze Taal-webwinkel. Prijs: € 12,49 

voor leden van Onze Taal, € 14,99 voor 

niet-leden. 

  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 
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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 

  

 

 

#taaltip 

Het is ‘de verwachte hittegolf’ zonder n, 

maar ‘de te verwachten hittegolf’ mét 

een n. Hier leggen we uit hoe dat 

zit: https://onzetaal.nl/verwacht. 

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, taalnieuws en 

taalkronkels 

 

  

 

 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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