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Woordpost: clerus
Brits onderzoek wijst uit dat de middeleeuwse clerus in toenemende mate last kreeg van
knobbeltenen. Over het woord clerus is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Vertruttingsmaatschappij. (Taalbank)
>> Kogelbiefstuk. (Gids.tv)
>> Lauw. (KIJK)

Taalnieuws
>> De Franse dakjes willen maar niet verdwijnen. (Ludo Permentier – INT)
>> De nieuwe omroepstem voor NS-stations verzacht negatieve emoties. (Nu.nl)
>> In twee buurten van Nijmegen komen waarschijnlijk Latijnse vertalingen op straatnaamborden.
(RN7)
>> Het Europese Dag van de Talen-platform in Vlaanderen hield een wedstrijd rond
leesbevordering. De ingezonden filmpjes zijn nu te beoordelen door het grote publiek.
(Epos en EDT)
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Japans in de sushibar
Het Japanse themanummer van Onze Taal
is helemaal uitverkocht, maar een herdruk
komt eraan.
Voor dat nummer at Onze Taal-redactrice
Fieke Van der Gucht zich bijna een karoshi
aan sushi. Proef het resultaat in het fraai
geïllustreerde ‘Japans leren in de sushibar’.

Naar de sushibar

Kletsmaatjes
gezocht!
De stichting Het Begint met Taal helpt
nieuwkomers die Nederlands willen leren.
Voor het project Kletsmaatjes zoekt de
stichting vrijwilligers die een uurtje per
week online beschikbaar zijn om een
nieuwkomer te helpen met de Nederlandse
taal. Als vrijwilliger kunt u rekenen op
ondersteuning.
Wilt u iets betekenisvols doen met uw
liefde voor het Nederlands? Word dan
Kletsmaatje!

Lees meer

Taalopinies
>> ‘Stop de mcdonaldisering van het onderwijs!’ (Trouw)
>> ‘Niet iedere scholier begrijpt een zelftest.’ (Het Parool)
>> ‘Hier wint de toon van de taal.’ (video – NPO Radio 1)
>> ‘Als we onze streektalen nog altijd waardevol genoeg vinden, moeten we ook zorgen dat
daarover de juiste specialisten in de talkshows zitten.’ (Dagblad van het Noorden)
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Voetbaltaal
>> Nederland: Frank Snoeks probeert clichés te vermijden. (Quest)
>> Vlaanderen: Aster Nzeyimana valt op door zijn aangename commentaar. (Voetbalprimeur)
>> Waarom is op het EK Voetbal langs de velden reclame in het Chinees te zien? (VRT)
>> Abel kwam naar Nederland toen hij acht was: ‘Als je gaat voetballen hoef je ook niet te kunnen
praten met elkaar.’ (Kidsweek)

Advertentie

Boek vol venijnige
dicteewoorden
Geprivilegieerd, voor-de-gek-houderij,
craquelé, geyogaad: woorden die iedere
dicteedeelnemer goed kan schrijven – áls
hij of zij van tevoren geoefend heeft.
Dat kan met Meer dan 5000 venijnige
dicteewoorden. In het boekje vindt u niet
alleen een moeilijkewoordenlijst, maar ook
een overzicht van de belangrijkste
spellingregels, tips om een goed dictee
samen te stellen én na te kijken, en
honderd weetjes over opmerkelijke
dicteewoorden.
Een nuttig en leuk boekje voor iedereen
die iets met dictees heeft!
Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

Naar de webwinkel

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen
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Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor leuke
weetjes!

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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