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Taaltip

CV / cv / c.v.
De beschrijving van je werkervaring, opleiding en dergelijke die je bij een sollicitatie
meestuurt, heet een curriculum vitae (‘loop van het leven’, oftewel ‘levensloop’). De
afkorting is cv met kleine letters en zonder punten; het meervoud is cv’s met apostrof.

Wat het meervoud van de woordgroep curriculum vitae (voluit dus) is, is te lezen op
de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
• In Japan is afgelopen weekend het wereldrecord ‘grootste bijeenkomst van mensen

met dezelfde voor- en achternaam’ gebroken door 178 Hirokazu Tanaka’s. NOS
• Bij een dienst in het West-Fries voelen kerkgangers zich thuiskomen. NH Nieuws
• Onderzoek: veel van de schoolkennis over vreemde talen blijft ergens in het brein

bewaard. NEMO Kennislink

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/curriculum-vitaes-curricula-vitae
https://onzetaal.nl/taalloket/curriculum-vitaes-curricula-vitae
https://nos.nl/artikel/2450465-aangenaam-hirokazu-tanaka-178-naamgenoten-breken-wereldrecord
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/310317/het-westfries-dialect-levend-houden-met-een-kerkdienst-toen-zoi-jezus-dat-hew-je-goed-zoid
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wat-blijft-er-nog-over-van-vreemdetalenkennis/
https://www.youtube.com/watch?v=970fbsoN_t8
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•
Wat zijn de meestgebruikte woorden
in de liedjes van Bob Dylan? 
Quiz for Fan

• Kunnen Duitsers Oudengels
verstaan? 
Engelstalige video – Ecolinguist

• Ken je deze Duitse uitdrukkingen? 
T-Online

Wet Hoger Onderwijs
Handhaaf de Wet op het Hoger Onderwijs wat betreft de verengelsing. Deze oproep
deed de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) vorig week aan onder meer de
Nederlandse minister van Hoger Onderwijs Robbert Dijkgraaf en de colleges van
bestuur van Nederlandse universiteiten.

Op YouTube is ook een gesprek te vinden over deze verengelsing en wat eraan te doen
is tussen twee krachten achter BON, Jelle Baardewijk en Ad Verbrugge, beiden
werkzaam aan de VU.

Bijzondere talen
• Hoe brachten de makers van de Netflixserie Barbaren het Latijn tot leven? De

Standaard
• Martien en Anja leren Esperanto om goedkoop op reis te gaan. EenVandaag
• De geschiedenis van het Grieks door de eeuwen heen. Greek Reporter

Quiz

En verder
• Woorden en uitdrukkingen die je niet meer hoort. Margriet
• Al dat Engels in de tech-wereld, moet dat nu? Ja, dat moet. AgConnect

https://quizforfan.com/can-you-name-the-most-common-words-in-bob-dylans-lyrics/
https://quizforfan.com/can-you-name-the-most-common-words-in-bob-dylans-lyrics/
https://www.youtube.com/watch?v=SFPBJRkFVTc
https://www.t-online.de/leben/id_86113638/quiz-zur-sprache-kennen-sie-diese-deutschen-redewendungen-.html
https://www.youtube.com/watch?v=970fbsoN_t8
https://neerlandistiek.nl/2022/10/vereniging-bon-handhaaf-wet-hoger-onderwijs-tegen-verengelsing/
https://www.youtube.com/watch?v=970fbsoN_t8
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221027_97658636
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-vergeten-wereldtaal-martien-en-anja-leren-esperanto-en-vinden-de-taal-misschien-wel-relevanter-dan-ooit/
https://greekreporter.com/2022/10/30/history-greek-language-throughout-time/
https://www.margriet.nl/lifestyle/mieters-deze-woorden-en-uitdrukkingen-van-vroeger-hoor-je-nu-niet-meer~b15851c1/
https://www.agconnect.nl/blog/de-verengelsing-van-tech
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Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en
veel voorbeelden uit de praktijk. 

Als je nu de boeken Grammatica,
Leestekens en Spellingwijzer Onze Taal
bestelt, krijg je de Taal-top-100 én het
boekje Tekstvorm geregeld cadeau!

Bovendien is het hele pakket nu
afgeprijsd van € 72,99 naar € 51,99.

Lees meer en bestel

Aanbieding

Taalboekenpakket

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!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden
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Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.

Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag

Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

