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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.

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.

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
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 cadeauabonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!
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