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Taaltip

WK-pool / WK-poule
Je hebt een WK-pool én een WK-poule:
Een pool is een weddenschap: ‘Doe jij mee aan de WK-pool op het werk?’
Een poule is een groep: ‘Nederland is ingedeeld in de WK-poule met Ecuador,
Qatar en Senegal.’

Meer uitleg vind je op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Jeugd en taal
•
•
•

Mensen die veel met kinderen omgaan, doen er goed aan de taalvaardigheid van
die kinderen te stimuleren. Sociaal.net
Jongeren gebruiken steeds vaker ‘therapietaal’. EW
Is het slim om op de kinderopvang in meer dan één taal te werken? Kennislink

Video
•
•
•

Hoe kun je zo effectief mogelijk ruziemaken? Big Think (Engelstalige video)
Kom Nederlandse Taal en Cultuur studeren in Utrecht! Universiteit Utrecht (video)
Een gebarentaalfilmpje uit Westmalle is een wereldwijde hit op internet. Gazet van
Antwerpen

Frits Spits over liefde voor het
Nederlandstalige lied
Wat is er zo fascinerend aan het Nederlandstalige lied? In het nieuwe nummer van
Onze Taal, dat deze week verschijnt, voert gasthoofdredacteur Frits Spits je mee langs
indringende, poëtische, voorspellende, geestige, weemoedige en tijdloze liedjes (die
allemaal te beluisteren zijn via onze website).

Naar het artikel

Wetenschap
•

•

•

Het Malagassisch, de taal van
Madagaskar, is meer een Aziatische
dan een Afrikaanse taal. Hoe kan
dat? EOS Wetenschap
Hoe de nazi’s de taal subtiel
manipuleerden om de moord op de
Joden langzaam aanvaardbaar te
maken. Scientias
Volgens een Franse historica hebben
de Bretonnen ‘taalkundige zelfmoord’
gepleegd. Ouest-France

En verder
•
•

Het gevaar van ‘watertaal’: asielzoekers zijn geen stromen. OneWorld
Nu we steeds vaker online communiceren, is het van belang dat we om de nietverbale communicatie heen werken waaraan we zo gewend zijn. BBC

Tips voor Sinterklaas
Waarom een zeemeermin geen
zeemeerman heet is een vrolijk
geïllustreerd kinderboek van Onze Taal,
waarin bijzondere verhalen over de
herkomst van vijftig doodgewone
woorden (zoals zeemeermin, drop,
bikini en pyjama) aan bod komen.
Reguliere prijs: € 17,50
Ledenprijs: € 15,00
De Taalkalender van Onze Taal is een
geschikt cadeau voor elke
taalliefhebber! In deze scheurkalender
heeft elke dag van de week een eigen
thema: dialecten, taalrecords,
taaladvies, noord & zuid, taalpuzzels,
jaarwoorden en taalkronkels.
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Naar de webwinkel

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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