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Taaltip: afkorting aan eind van zin
‘We zien jullie graag dinsdag a.s.’ Soms eindigt een zin op een afkorting die een of meer punten
bevat. Er komt dan niet ook nog een punt achter die het einde van de zin aangeeft: de
afkortingspunt en de zinseindepunt vallen samen.

Hoe het zit met de afkortingspunt en vraagtekens, uitroeptekens en dubbele punten, is te lezen op
de website van Onze Taal.

Groot Dictee
>> Beluister de uitzending. (De Taalstaat)

>> Tekst en toelichting. (Onze Taal)

>> Studente Nederlands Suzanne Voets wint! (Brabants Dagblad)
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Taalnieuws
>> Duidelijke brieven? Zenuwslopend voor juristen. (De Stentor)

>> NOS begint een journaal ‘zonder ingewikkelde woorden’. (AD)

>> Driekwart van de Friezen hecht aan de officiële status van het Fries. (Leeuwarder Courant)
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Met deze 29e editie van de
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verzekerd van 365 dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Klik hier om alvast een voorproefje te
krijgen.
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In het Nederlands schrijf je ‘vaxer’ en

‘antivaxer’ met één x. Dit bleek een van

de lastige(re) spellingkwesties bij het

Internationaal
>> Zwitserland moet meer doen om het Italiaans te beschermen. (RTS)

>> Israëliers en Palestijnen leren elkaars taal door middel van ‘speeddating’. (Reuters)

>> De Europese mensenrechtenconventie is verontrust door de manier waarop Oostenrijk met
minderheidstalen omgaat. (OTS)

Agenda
>> 18 november: webinar over de Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Neerlandistiek)

>> 16 december: discussie over meertalig Europa in de OBA (Amsterdam). (OBA)

 

En verder
>> Honderden mensen lezen dagelijks de taalfoutjes van Meester Mark. (AD)

>> Schrijfster Imme Dros: Taal is alles wat het geval is. (video – de Balie)
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Groot Dictee van afgelopen zaterdag. Op

onze website lees je er meer over.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels
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