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Taaltip: de puntjes op de o
In föhn staat boven de o een umlaut, in coördinatie een trema. De umlaut is nodig voor de klank,
het trema geeft het begin van een nieuwe lettergreep aan.

Wat het begrip ‘umlaut’ nog meer kan inhouden, is te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> ‘Gewildgroei’ duikt overal op, zelfs in Van Dale. (NH Nieuws) 

>> Dankzij kunstmatige intelligentie is Google in staat moppen te begrijpen en uit te leggen.
(CNET) 

>> Het zou kunnen dat het Afrikaanse Taalmonument in Paarl (Zuid-Afrika) een andere naam krijgt.
(IOL)

Leesvaardigheid
>> De leesvaardigheid onder jongeren in Nederland gaat sterk achteruit. Toch moeten ze in onze
maatschappij goed kunnen lezen. Daarom is een diepgravende analyse van de leescrisis nodig. (De
Groene Amsterdammer)

>> Laat je hersenen sneller lezen dan je ogen dankzij ‘bionisch lezen’. (Newsweek en Bionic
Reading)

>> In Bolivia krijgen gevangenen vermindering van celstraf. Op één voorwaarde: boeken lezen. (De
Standaard)

 

Taalprojecten
>> Campagne van de toeristische dienst van IJsland: laat paarden je mail beantwoorden. (Visit
Iceland)

>> Crowdfunding-actie voor het boek ‘McCartney 80 x in het Nederlands’. (Voor de kunst)

>> Bijna klaar: Pidgin Zwolle, de nieuwe taal van de stad Zwolle. (Focus 1)
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Aanbieding

Onze Taal-
lidmaatschap + boek

 

Het leukste en grootste tijdschrift over
taal, dát is Onze Taal. Binnenkort wordt
Onze Taal vernieuwd. Vanaf juni 
wordt het blad nóg mooier, dikker en
gevarieerder dan dat het al was. 
 
Wie nu een doorlopend lidmaatschap 
(€ 47,50*) afsluit, ontvangt de
vernieuwde Onze Taal én het boek Dat
mag je óók (al niet meer) zeggen, waarin
taalkundige Vivien Waszink inventariseert
wat er allemaal gebeurt op het gebied
van schurende taal, genderinclusief
woordgebruik en het weergeven van
diversiteit.
 
 * prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 67,–
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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

En verder
>> Vijf beelden uit de redevoeringen van Kaja Kallas, de minister-president van Estland. (Joop -
BNNVARA)

>> Een klacht tegen de Gentse ‘Mag ik je peuken?’-campagne. (Het Nieuwsblad)

>> Op zoek naar esprit de l’escalier en andere onvertaalbare begrippen. (De Lage Landen)

>> Nieuw: Artle, een op Wordle geïnspireerd spelletje van de National Gallery of Art. (Artle)

>> Weet jij wat de uitdrukking ‘Een boontje voor iemand (of iets) hebben’ betekent? (Onze Taal)
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