
Lees meer

AdvertentieTalen leren
 >> Moi! In september begunt er neie   
cursussen ‘Drentse taol en cultuur’.       
(Regionieuws Hoogeveen)

 >> Doe een zomercursus aan de
Universiteit Gent. (UCT Gent)

 >> Kinderen met autisme die tweetalig
opgroeien, zijn beter in staat sommige
problemen te compenseren dan eentalige.
(Innovation Origins)
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Woordpost: commensaal
Karin Spaink vertelt dat ze tegenwoordig biobananen koopt vanwege haar commensalen. Wie die
commensalen zijn, is te lezen in Het Parool. Wat commensalen voor woord is, is te lezen op de
website van Onze Taal.

Woorden
>> Cheugy. (INT)

>> Homogenezing. (Ewoud Sanders – INT)

>> Leedhiërarchie. (Team Taaladvies)

>> Vaccinatieongelijkheid. (Taalbank)

>> Balenaren, Kortrijkzanen, Kolhamsters, enz. (Ludo Permentier – INT)

Gender-taal
>> Een oproep tot genderneutrale taal in de Nederlandse rechtspraak leidt tot Kamervragen.
(Mr. Online)

>> ‘Waarom het gendersterretje de taal verstoort.’ (Stuttgarter Zeitung)

>> ‘Waarom inclusieve taal de geesten verstikt.’ (SwissInfo)

 

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/commensaal/
https://regionieuwshoogeveen.nl/44660/cursussen-huus-van-de-taol-begunt-in-september/
https://www.ugent.be/lw/uct/nl/actueel/nieuws/ontdek-onze-zomercursussen
https://innovationorigins.com/nl/tweetaligheid-als-natuurlijke-therapie-voor-autistische-kinderen/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/commensaal/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/cheugy/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/homogenezing/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/leedhi%25C3%25ABrarchie
https://www.taalbank.nl/2021/06/07/vaccinatieongelijkheid/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/waar-wonen-al-die-mensen/
https://www.mr-online.nl/kamervragen-over-oproep-voor-genderneutrale-taal-in-de-rechtspraak/
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kolumne-von-sibylle-krause-burger-warum-der-genderstar-die-sprache-zerstoert.d831be64-e31c-422b-acc9-1a545076b4dd.html?reduced=true
https://www.swissinfo.ch/fre/l-%25C3%25A9criture-inclusive-subira-t-elle-le-verdict-des-urnes-/46676792


Advertentie

Cadeautips voor
Vaderdag

Volgende week zondag (20 juni) is het
Vaderdag in Nederland en aanstaande
zondag al in België. Is uw vader een
taalliefhebber? Verras hem dan met
een cadeau-abonnement van een half
jaar of een heel jaar. Het cadeau-
abonnement loopt vanaf het
eerstvolgende nummer van Onze Taal en
wordt automatisch naar de ontvanger
gestuurd. Om op Vaderdag direct iets
tastbaars te overhandigen, kunt u de
bijpassende Onze Taal-cadeaubon
downloaden op de website.
 
Ook de Japan-editie van Onze Taal is
een leuk cadeautje om te geven. Deze
speciale uitgave is met korting
verkrijgbaar voor € 5,50. (Let op:
verzending binnen 5 werkdagen.)

Naar de webwinkel

Bedrijfstaal
>> Het Nederlands keert terug als voertaal op het hoofdkantoor van Hema. (Retail Detail)

>> McDonald’s wil spraakherkennende computers bestellingen laten opnemen. Daar is niet iedereen
blij mee. (Eat This, Not That!)

>> De weg ligt open voor een techbedrijf dat betere spraaktechnologie voor het Spaans ontwikkelt.
(Conversation)

 

 

https://e.vandale.nl/ct/m9/k1/0v8u9BkUkH2uhcB660uanL_ViOZU7bwSzWEX1n-w20PbaLnSgQAWQsC8QuRSX_jf/BZaaHN36NN9szq5
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/juni-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.retaildetail.nl/nl/news/algemeen/nieuwe-hema-topvrouw-gaat-sterker-focussen-op-thuismarkten
https://www.eatthis.com/news-mcdonalds-being-sued-by-customer-over-latest-technology/
https://theconversation.com/por-que-las-maquinas-no-hablan-bien-espanol-y-por-que-deberian-hacerlo-159547


? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op 
Facebook. Zo leer je nog

eens wat!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren

En verder
>> Iedereen die een Surinaamse moeder kent, kent de tjoerie. (Stemmen van Afrika)

>> Wat zou een geschikte nieuwe naam zijn voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)?
(De Gelderlander)

>> De roman Doodstil verschijnt in een ‘dystopische spellingeditie’: Dootstil. (Online Bibliotheek)

>> ‘Zorg voor nasynchronisatie van kinderfilms in het Belgisch- in plaats van het Nederlands-
Nederlands op de Vlaamse tv.’ (De Standaard)

>> Morgenavond om 19.00 uur in het Rijksmuseum: een online evenement (zowel voor doven als
voor horenden) over de tentoonstelling Slavernij en de geschiedenis van de onderdrukking van de
Nederlandse Gebarentaal. Klik hier om u gratis aan te melden.

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaal.nl/taaladvies/
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://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.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
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://stemmenvanafrika.nl/de-tjoerie-en-het-schengengebied-van-de-taal/
https://www.gelderlander.nl/home/een-nieuwe-naam-voor-de-boa-stadswacht-kan-echt-niet~a8db6bfd/
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/433142154/Dootstil-Paul-Weelen
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210607_97827675?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend&articlehash=SZ8%2B24mjELMWEGi5iEk5XHnQApewir0c%2BX5MobeCnS1JSCArgaK8HE93ZjDeVg4tie%2FGB%2Fe9S7jRaABQfxRFBlqsFJfRYh0MR0FBLDY2GqHO%2Fxd0tw%2Fdpq3f37B0z4QwMw50ffGCSWOgPZieiawkE8DrXLBKnX0K76vez%2FZmh9C2rWUwBXL7DMBjKtRKKOl2kWWX5ELWG%2B8t6EVmogOt4gaIqwLVEW58jJ7I4d%2Bg5k5SIQy9M0mSht%2FeFbi%2B9TLGC2acwZiReGdXEx14UwqCmYbnGL0KJWrlPr727Wkz0EHkz%2BfLZfeNIGemooPgypeWeFsNkSUE%2FxJfDNjTgTrsxg%3D%3D
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/toegankelijkheid/talkshow-in-ngt
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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