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Woordenschat

non-binair
De non-binaire Raven van Dorst was de ideale gesprekspartner bij tv-programma
Zomergasten, volgens columniste Hanneke Groenteman. Over (de herkomst van)
het woord non-binair is meer te vinden op de website van Onze Taal.  

Lees meer

Taalnieuws
• Genomineerde Duitse jeugdwoorden van het jaar. AHA 24x7
• Dankzij de vondst van de Steen van Rosetta kon het hiërogliefenschrift worden

ontcijferd. Nu willen Egyptische intellectuelen dat de Britten hem aan Egypte
teruggeven. NOS en Historiek

• Een stand-upcomedian wint op een festival in Edinburgh een prijs dankzij een
woordgrapje: ‘I tried to steal spaghetti from the shop, but the female guard saw me
and I couldn’t get pasta.’ The Guardian

Advies over taal en gender
De Nederlandse Taalunie heeft een set adviesteksten gepubliceerd over genderbewust
taalgebruik. Het gaat om adviezen en niet om bindende regels. In een algemene
adviestekst over taal en gender worden onder meer strategieën voor genderbewust
taalgebruik beschreven. De specifieke adviezen gaan over verwijswoorden en
beroeps-, functie- en rolbenamingen. Later volgen nog aanbevelingen voor de
aanspreking in brieven en mails. Het spreekt voor zich dat hiermee het laatste woord
over taal en gender niet gezegd is: deskundigen in Nederland en Vlaanderen lichten de
adviesteksten toe.

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/non-binair
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/non-binair
https://aha24x7.com/genomineerden-voor-duits-jeugdwoord-van-het-jaar-2022-bekend/
https://nos.nl/artikel/2441704-petitie-egyptische-intellectuelen-britten-moeten-steen-van-rosetta-teruggeven
https://historiek.net/steen-van-rosetta/7660/
https://www.theguardian.com/stage/2022/aug/22/pasta-one-liner-wins-masai-graham-best-joke-award-at-edinburgh-festival-fringe
https://taaladvies.net/taal-en-gender-algemeen/
https://taaladvies.net/taal-en-gender/
https://nos.nl/artikel/2441838-politieagent-of-persoon-taalunie-zoekt-uitweg-in-gender-taalworsteling
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/23/nieuwe-adviezen-van-nederlandse-taalunie-over-genderbewust-taalg/
https://onzetaal.nl/


Kijktip

Elin en de spraakcomputer
Aangrijpende documentaire over de vijftienjarige Elin: ze is meervoudig gehandicapt en
leert met een spraakcomputer communiceren met de buitenwereld. NPO Start

NPO Start

De laatste aflevering van het Spelspel
Al acht mensen hebben zich geplaatst voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal van
26 november 2022. Dat deden ze door het Groot Dictee-Spelspel te winnen. Wie weet
er als laatste een plek te bemachtigen voor het dictee in november? Luister zaterdag
naar De Taalstaat (op NPO Radio 1), van 11.00 tot 13.00 uur.

Heb je zin om je eigen spellingvaardigheden te testen? Doe dan onze nieuwe (pittige!)
quiz.

https://onzetaal.nl/
https://www.npostart.nl/2doc/04-08-2022/KN_1729604
https://www.npostart.nl/2doc/04-08-2022/KN_1729604
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-27-augustus/quiz-486724


Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kan kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).

Als je vóór 30 augustus een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Speel de quiz

En verder
• Haplografie, dittografie, permutatie, transpositie, klankovereenkomst, interpolatie,

assimilatie: welke schrijffouten maken mensen bij het kopiëren van teksten? Mainzer
Beobachter

• Een theaterevent in Schijndel wil werkgevers in Noordoost-Brabant informeren over
het thema ‘laaggeletterdheid op de werkvloer’. Regio online

• Een versteende uitdrukking op zijn kop gezet: ‘Iets door straatstenen kwijtraken’.
TopGear

Cadeau-abonnement met kaartenset

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-27-augustus/quiz-486724
https://mainzerbeobachter.com/2022/08/22/schrijffouten/
https://regioonline.nl/regio-noordoost-brabant/theaterevent-werkgevers/
https://topgear.nl/autonieuws/dieven-straatstenen-velgen-mercedessen-jatten/
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/


Taalpost biedt twee keer per week (en
in de zomer één keer per week) het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

