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Taaltip

PABO / pabo
Afkortingen van onderwijstypen krijgen in principe kleine letters: ‘Ze zit op de pabo’, ‘Ik
twijfel tussen kso en tso’, ‘Wij wonen tegenover een mavo.’ 

Wanneer je eventueel hoofdletters en/of punten gebruikt, is te lezen op de website van
Onze Taal. 

Lees de uitleg

Woorden

Taalnieuws
• Er worden in Nederland steeds minder Nederlandstalige boeken verkocht en steeds

meer boeken in het Engels. Is dat erg? Trouw
• Veel kinderen in Finland leren het Fins als ‘tweede taal’ terwijl hun taalvaardigheid

goed genoeg is om mee te doen met moedertaalsprekers. Helsinki Times
• Het Luxemburgs is geen ‘kleine, gesproken taal’ meer. Zegt de nieuwe

Luxemburgse commissaris voor het Luxemburgs. Essentiel
• De Watersnoodramp van 1953 voltrok zich vandaag precies zeventig jaar geleden.

Ewoud Sanders neemt het woord ‘watersnood’ en bijbehorende begrippen onder de
loep. Ensie

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/30/neem-de-telefoon-eens-op-met-gouidag-of-moi-a4155689
https://www.taalbank.nl/2023/01/27/klok-en-klepelaar/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/nepobaby/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/limitarisme
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.onzetaal.nl/taalloket/pabo
https://www.onzetaal.nl/taalloket/pabo
https://www.trouw.nl/opinie/klaag-niet-over-engelstalige-boeken-wees-blij-dat-mensen-lezen~bc0dc0ec/?referrer=https://www.google.com/
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/22897-study-finnish-is-taught-needlessly-as-second-language-to-many-children.html
https://www.lessentiel.lu/fr/story/le-luxembourgeois-n-est-plus-une-petite-langue-orale-240235663149
https://www.ensie.nl/woordhoek/watersnoodpoezie


• Hartelijk dank voor de talrijke
deelname aan onze wedstrijd van
vorige week. De winnaars van de
poëziebundels worden persoonlijk op
de hoogte gebracht. 

• Eén correctie: de dichtbundel van
Lieke Marsman heet ‘Ter gelegenheid
van poëzie. Verslag van twee jaar
Dichter des Vaderlands’ en is
verschenen bij Uitgeverij Pluim.

Alfabetwoorden
In het alfabet zitten allerlei woorden van vroeger en nu verborgen, bijvoorbeeld ‘ghij’,
‘VW’ en ‘z’ (een extreem kort dutje). Katinka Polderman verzamelde zulke
‘alfabetwoorden’ voor haar column in Onze Taal.

Lees de column gratis

Spelfouten
• Cabaretier Erik van Muiswinkel houdt meer van taal dan van spelling. NPO Radio 1
• Taalvaardigheid houdt, ook in het hoger onderwijs, meer in dan het corrigeren van

spelfouten. Neerlandistiek
• Waarom is (Engelse) spelling belangrijk en tegelijkertijd leuk? Een discussie (in het

Engels, en in audio). CT Public

Winnaars wedstrijd

https://uitgeverijpluim.nl/ter-gelegenheid-van-poezie-verslag-van-twee-jaar-dichter-des-vaderlands
https://uitgeverijpluim.nl/ter-gelegenheid-van-poezie-verslag-van-twee-jaar-dichter-des-vaderlands
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/poldertaal-alfabetwoorden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/01-2023/artikel/poldertaal-alfabetwoorden
https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/238d129b-994a-4ec5-832f-f9b3d61ffe48/erik-van-muiswinkel-houdt-van-de-nederlandse-taal-maar-iets-minder-van-spelling
https://neerlandistiek.nl/2023/01/vakmanschap-in-taalonderwijs/
https://www.ctpublic.org/show/the-colin-mcenroe-show/2022-12-06/from-the-ny-times-spelling-bee-to-orthography-a-look-at-all-things-spelling


Nu in het blauw verkrijgbaar: de d/t-
doek van Onze Taal. Op deze katoenen
theedoek staan zeven zinnen met d/t-
kwesties. Een origineel cadeau voor
elke taalliefhebber!

Reguliere prijs: € 12,—
Ledenprijs: € 8,50

Bestel

Heb je een voorliefde voor taal en help
je graag studenten hun teksten te
verbeteren? Dan zoekt Scribbr jou!

We zoeken kandidaten met minimaal
een universitaire bacheloropleiding en
een beschikbaarheid van 10+ uur per
week.

Je krijgt begeleiding, toegang tot onze
editorcommunity en je verdient
gemiddeld € 20 - € 25 per uur.

Bekijk de vacature

En verder
• Een carnavalsnummer over de laatste schnitzel zou in Duitsland op de lijst met

verboden liederen kunnen komen. VRT
• De kans is groot dat de letter Z verdwijnt uit het westerse alfabet. Nieuwspaal
• Met FredGPT kun je je werkstuk laten schrijven door Fred. De Speld

Altijd taalplezier tijdens de afwas met
de d/t-doek!

Advertentie Scribbr

Vacature editor: freelance scripties
nakijken

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/onze-taal-d-t-doek-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/onze-taal-d-t-doek
https://www.scribbr.nl/nakijken/nederlands/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost
https://www.scribbr.nl/over-ons/editors/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/29/gedoe-om-keuls-carnavalsnummer-de-laatste-schnitzel-veganiste/
https://nieuwspaal.nl/letter-z-mogelijk-geschrapt-uit-westers-alfabet/
https://speld.nl/2023/01/30/met-fredgpt-kun-je-je-werkstuk-laten-schrijven-door-fred/


Taalpost biedt elke 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
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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://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
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/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

