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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.

Lees meer

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)

Talen 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)

Advertentie

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)

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 cadeauabonnement 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

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 NederlandsNederlands 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.
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders
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Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook. Zo leer je nog
eens wat!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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