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Taaltip: bijgekomen / bij gekomen
Bij gekomen wordt met een spatie geschreven in een zin als ‘Er zijn minder besmettingen bij
gekomen dan gisteren.’
Er en bij vormen in deze zin één geheel, al staan er woorden tussen. Erbij betekent ‘bij het
genoemde’ (bijvoorbeeld: ‘bij het totale aantal van gisteren’). Er is hier dus geen sprake van het
werkwoord bijkomen, maar van komen.
Bijgekomen is wel één woord in bijvoorbeeld ‘De patiënten zijn bijgekomen uit hun narcose’ en ‘Ben
je al een beetje bijgekomen van alle drukte?’
Meer uitleg en veel vergelijkbare voorbeelden staan op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalonderwijs
>> De hogeschool UCLL stopt met het opleiden van leerkrachten Latijn – te duur voor het
handjevol geïnteresseerde studenten. (Het Laatste Nieuws)
>> Een taalbad voor anderstalige kinderen helpt niet. (De wereld morgen)
>> De nieuwe app van Duolingo leert kinderen lezen en schrijven. (Mashable)
>> Een Eindhovense geeft al 40 jaar Italiaanse les. (Eindhovens Dagblad)

Taalverschillen overbruggen
>> Waarom doven uit Vlaanderen de Nederlandse gebarentolk niet verstaan. (EOS)
>> De accountantskamer wil uitspraken in begrijpelijke taal. (Accountancy vanmorgen)
>> Chatten met je kleinkinderen? Doe het in hun eigen taal! (Telenet Samen erdoor)

>> Het Begint met Taal organiseert ‘Kletsmaatjes’ voor mensen die Nederlands willen leren tijdens
de quarantaine. (Het Begint met Taal)

Coronataal
>> Alle coronaclichés op een rijtje. (de Volkskrant)
>> Waarom taalkundigen en vertalers belangrijk zijn in coronatijden. (Neerlandistiek)
>> Het Duits in tijden van corona. (Universität Wien)
>> De crisis laat zien hoe verdeeld de taalgebieden in Zwitserland zijn. (Swiss Info)
>> Actiecomité strijdt even niet meer voor Drentse plaatsnaamborden, want ‘we hebben wel wat
anders aan ons hoofd’. (Dagblad van het Noorden)
>> Hoe kun je het best videovergaderen? (AGConnect)
>> Engelse studenten Nederlands dragen in quarantaine het gedicht ‘Vogels, vissen’ van Ingmar
Heytze voor. (video, University of Sheffield / Henriette Louwerse)
>> Antwerpen Helpt schrijft brieven aan mensen die de deur niet meer uit kunnen. (Gazet van
Antwerpen, met video)

En verder
>> “Natasja Froger (54) kan haar geluk niet op. Dit weekend waren al haar kleinkinderen logeren
bij opa en oma Froger.” Waar gingen die kinderen logeren? (Neerlandistiek)
>> Nederlandse dialecten in de Middeleeuwen. (Middelnederlands.nl)

Aanbieding:
afgeprijsd taalkronkelboekje!

De leukste taalkronkels
“Religieus daten in de lift”, “Dierenasiel zet de
deuren open”, “Gore praat met Trump” – Onze
Taal krijgt elke maand honderden taalkronkels
toegestuurd door lezers, volgers en vrienden.
De grappigste komen in ‘Ruggespraak’, de
rubriek op de achterpagina van Onze Taal.
De leukste kronkels van de afgelopen jaren zijn
gebundeld in Een topjaar voor eikels. Naast
vermaak is er ook lering: in aparte tekstjes
wordt toegelicht hoe bepaalde veelvoorkomende
fouten te verklaren zijn.
Afgeprijsd: van € 13,99 nu voor € 12,50!
Te koop in de webwinkel van Onze Taal. Leden
van Onze Taal betalen nu bovendien geen
verzendkosten!
Bekijk hier een voorproefje.

Bestellen via de webwinkel
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de #uitdrukking ‘tegen heug en meug’
vandaan komt, lees je op onze website:
www.onzetaal.nl/heugenmeug.

Onze Taal op Twitter:
taaltips, taalkronkels,
taalnieuws, taalweetjes
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Woordpost: laven
Sjoerd Mossou bezweert ons in zijn column in het AD dat het geen schande is je te laven aan
Instagrampagina’s van voetballers. Wat is laven eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal
is er meer over te lezen.

Lees meer

Taalnieuws
>> Bewoners van een woon-zorgcentrum in Kruibeke krijgen een brief met harde taal. (VRT NWS)
>> Buitenlandse telecombedrijven laten bij abonnees ‘blijf thuis’-boodschappen zien op het scherm
van hun smartphone. (WANT)
>> Van Schuurmonnikoog tot de Balkonlanden: humor blijft overeind in de coronacrisis. (De
Limburger)

Goede raad
>> Tip van juf Birgit: maak een Boggle. (RTV Utrecht)
>> Altruïstische boodschappen werken beter. (Adformatie)
>> De best schrijvende ambtenaar van 2019 geeft tips voor duidelijke taal. (Gemeente.nu)

Meertalig
>> Tweetalige drone in Blankenberge. (Het Laatste Nieuws)
>> Drietalige drone in Brussel. (Het Laatste Nieuws)

>> Gebarentolk Irma Sluis is een baken in de coronacrisis. (NRC)

Aprilnummer
Onze Taal
Het aprilnummer van Onze Taal brengt artikelen
over alternatieven voor beladen termen als
‘allochtoon’ en ‘zwarte’, en over hoe zulke
woorden aankomen bij mensen met een nietNederlandse achtergrond.
Verder: computers die kunnen nagaan welk
gezicht bij welke stem hoort, praten met
dementiepatiënten, het woord ‘kinine’ en
intonatie op Twitter. Plus: een kennismaking met
de nieuwe algemeen secretaris van de
Nederlandse Taalunie.
De volledige inhoudsopgave staat online.
Het nummer valt bij de meeste leden volgende
week in de bus, maar het is al wel digtaal te
bekijken.

Naar de inhoudsopgave
van het aprilnummer

Alias
Jan Stroop schrijft op Neerlandistiek.nl over de
‘alias-praktijk’; de geboren Noord-Brabander
doelt daarmee op de gewoonte van journalisten
om de persoon om wie een artikel draait, steeds
op andere manieren te omschrijven.
Het risico op persoonsverwisseling is daarbij
groot, waarschuwt de ontdekker van het
Poldernederlands streng. Als enthousiast
taalkundige geeft de 81-jarige dialectoloog
voorbeelden uit de sportjournalistiek en
daarbuiten.

Naar het artikel

Filmpjes
>> ‘Neptaal’ van dieren in games klinkt in het Engels anders dan in het Japans. (Polygon)
>> Rijmboekje maken (voor groep 1 t/m 3). (Dynamic Activities)

>> Online oefenen voor het inburgeringsexamen Nederlands in tijden van corona. (Ad Appel)
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Taaltip: corona / Corona
Het woord corona wordt met een kleine letter geschreven, net als coronavirus, waarvan het een
verkorting is. Daarmee staan corona en coronavirus op één lijn met aanduidingen als griep(virus),
influenza(virus) en mazelen.
Ook samenstellingen met corona zijn met een kleine letter, zoals coronabesmetting, coronacrisis en
corona-uitbraak.
Uitgebreidere uitleg, ook over ziekte-aanduidingen die wél hoofdletters krijgen, staat op de website
van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> ‘Dagdoden’ is een handig maar minder aangenaam woord. (Siemon Reker)
>> ‘Gronings voelt als een taal die teruggaat tot een soort oertijd.’ (Dagblad van het Noorden)
>> Het was zo en het blijft zo: Nederlandstalige bacheloropleidingen in Vlaanderen mogen
maximaal 18,33% anderstalige vakken bevatten. (De Standaard)

... in tijden van corona
>> Duitse humor in tijden van corona. (Berliner Zeitung)
>> Hoe belangrijk is je dictee in tijden van corona? (Tzum)
>> Elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur om uw verblijf dezer dagen te
veraangenamen. (Het Verblijf)
>> Wat betekenen jargonwoorden zoals ‘exponentiële groei’ en ‘#flattenthecurve’? (Nu.nl)
>> Lezersvraag: hoe stop ik de stopwoordjes van mijn vrouw? (de Volkskrant)

>> Ook scholieren kunnen met hun taalvragen terecht bij Onze Taal. (Onze Taal)

Coronaliederen
>> ‘Reste à la maison’. (video; LFM la radio)
>> ‘Marc Van Ranst-lied’. (video; Supercontent)
>> ‘Hands … washing hands’. (video; Neil Diamond)

Online taallesmethode
‘Joepie… Nederlands!’ is een online lesmethode op het gebied van taal. De website is bedoeld voor
onder meer anderstalige kinderen, kinderen met een taalachterstand en kinderen met dysfasie. De
toegang tot Joepie… Nederlands! is ten minste tot 3 april voor scholen en ouders gratis.
Wilt u hier gebruik van maken? Mail dan ‘Gratis toegang Joepie... Nederlands!’ naar
info@joepienederlands.be en vermeld daarbij hoe u heet en of u een ouder of een leerkracht bent.

Naar de website
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Woordpost: samowar
In Het Parool beschrijft Han Lips hoe Jeroen Krabbé een oven en een samowar bewondert die Marc
Chagall een eeuw geleden tekende. Over de samowar is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Taalonderwijs zonder
grammatica-uitleg?
Kun je een taal goed leren zonder uitleg
over de grammatica te krijgen? Leslie
Piggott, die zelf als Canadese ooit
Nederlands leerde spreken, heeft daar
promotie-onderzoek naar gedaan. Ze
experimenteert onder meer met Engelse
lesboeken zonder grammatica-uitleg.
Werkt dat?
In het 2/3-nummer van Onze Taal wordt
haar methode besproken: wat zijn de
voors en tegens, en werkt haar aanpak
beter dan conventionele methodes? Dit
artikel is nu gratis te lezen op de website
van Onze Taal.
Benieuwd wat er nog meer in dit nummer
van Onze Taal staat? Bekijk dan de
inhoudsopgave.

.

Naar het artikel

Tips voor de thuistaalwetenschapper
>> De Taalprof ordent zijn ruim 500 stukjes over zinsontleding, voor in de klas. (Taalprof)
>> Taalkundige zet zijn colleges over fonologie (over de klanken van taal) online.
(video; Quarantaine Colleges)
>> Cambridge University Press stelt honderden universitaire leerboeken (waaronder tientallen over
taalkunde) gratis online ter beschikking. (CUP)

Andere tips
>> Kees van Kooten geeft tips voor het schrijven van haiku’s. (Trouw)
>> Nut en noodzaak van ontleden: kort online college. (video; Henk Wolf)
>> Zo kun je een vreemde taal leren zonder te dicht bij je gesprekspartner te komen. (Travel
Awaits)

Instagram en taal
Als lezer van Taalpost hebt u uiteraard
veel belangstelling voor taal. Maar bent u
bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in
mensen of initiatieven die zich op
Instagram met taal bezighouden?
Zo ja, dan wil het socialemedia-team van
Onze Taal u graag vragen een korte
enquête daarover in te vullen.
Onze Taal zit zelf ook op Instagram:
www.instagram.com/onze_taal.

Naar de enquête

Woorden
>> Coronakabinet. (INT)
>> Hoestschaamte. (Taaltelefoon)
>> Spoedtent. (Taalbank)

En verder
>> In de Eerste Wereldoorlog werd Amsterdam Hamsterdam. (Historiek)
>> Vijf Franse woorden om u weer te laten glimlachen. (Le Figaro)
>> Google komt binnenkort met een app die live moet kunnen tolken. (Heise)
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Taaltip: zzp-er / zzp’er / ZZP-er / ZZP’er
Een zelfstandige zonder personeel is kortweg een zzp’er, niet een zzp-er.
Vergelijkbare woorden zijn bijvoorbeeld pgb’er, vmbo’er en VVD’er. Er komt in dit soort gevallen
een apostrof na de afkorting, omdat er een achtervoegsel is en geen opzichzelfstaand woord; het
geheel is dus een afleiding en geen samenstelling. Als het tweede woorddeel een opzichzelfstaand
woord is en het geheel dus wel een samenstelling is, komt er een streepje: zzp-regeling, zzptarieven, pgb-houder, vmbo-diploma, VVD-congres.
Meer uitleg (ook over de vraag waarom je geen hoofdletters gebruikt) staat op de website van Onze
Taal.

Meer taaladvies

Video
>> Hulp bij het maken van een profielwerkstuk over taal. (Profielwerkstuk Taalkunde)
>> Wat is de toekomst van het lezen? (Vlogboek Lezen)
>> Wat heeft taaljournalist Gaston Dorren de afgelopen week geleerd op taalgebied? (Gaston
Dorren)
>> Hoe praat je over ziek zijn in het Nederlands van 1000 jaar geleden? (Peter Alexander Kerkhof)

Corona
>> Van Dale stelt zijn grote woordenboek online gratis beschikbaar, voor thuiswerkers. (Van Dale)
>> Neerlandici bereiden ‘quarantaine-colleges’ voor. (Neerlandistiek)
>> ‘Gebruik de juiste taal om het coronavirus te bestrijden.’ (Joop)

>> Coronawoordenboek. (Taalbank)

Hamsteren
>> Ludo Permentier over het woord hamsteren. (De Standaard)
>> Gebarentolk gaat viraal met vertaling van hamsteren in Nederlandse Gebarentaal. (AD)
>> Gebarentolk blijft nuchter onder reacties. (de Volkskrant)

En verder
>> Is het Kaaps Afrikaans of niet? (eNCA op YouTube)
>> Hoever kom je met Twents in de Randstad? (TC Tubantia)
>> Gebrekkig taalonderwijs zorgt voor slechte integratie van Syrische vluchtelingen in Nederland.
(SCP)

Te koop in de webwinkel van Onze Taal

De leukste taalkronkels
uit de media
“Religieus daten in de lift”, “Dierenasiel zet de
deuren open”, “Gore praat met Trump” – Onze
Taal krijgt elke maand honderden taalkronkels
toegestuurd door lezers, volgers en vrienden.
De grappigste komen in ‘Ruggespraak’, de
rubriek op de achterpagina van Onze Taal.
De leukste kronkels van de afgelopen jaren zijn
gebundeld in Een topjaar voor eikels. Naast
vermaak is er ook lering: in aparte tekstjes
wordt toegelicht hoe bepaalde veelvoorkomende
fouten te verklaren zijn.
Te koop in de webwinkel van Onze Taal.
Leden van Onze Taal betalen nu geen
verzendkosten!
Prijs: € 13,99.
Bekijk hier een voorproefje.

Bestellen via de webwinkel
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Woordpost: quarantaine
In Vietnam is een groep Belgen en Nederlanders in quarantaine geplaatst. Wat is quarantaine
eigenlijk voor woord? Op de website van Onze Taal is er meer over te lezen.

Lees meer

Taalnieuws
>> De zangwedstrijd voor minderheidstalen, Liet International 2020, is geannuleerd. (Omrop
Fryslân)
>> In de nieuwe francofonie-campagne ‘La langue française en fête’ staat water centraal. (RTBF)
>> De Algemene Nederlandse Spraakkunst (online) wordt grondig bijgewerkt en vernieuwd.
(Neerlandistiek)

Woorden
>> In het Maleis is Honda een verzamelnaam voor alle motormerken: “De enige Honda die ik rijd is
een Suzuki.” (Auto Motor Klassiek)
>> Collectieve hoestschaamte door coronacrisis. (Taalbank)
>> De snollebollisering gaat alle kanten uit. (NPO Radio 1 en Taalbank)

24 maart: avond
in Amsterdam over
(de taal van) emoji’s
Stichting De Nieuwe Liefde start een serie
avonden over communicatie en taal in
online-omgevingen: ‘Digi-taal’. De eerste
avond vindt plaats op dinsdag 24 maart in
Amsterdam.
Te gast zijn emoji-expert Lilian Stolk,
onderzoeker Lieke Verheijen met een
minicollege over emoji’s en onze emoties,
egyptoloog Ben Haring, die emoji’s
vergelijkt met hiërogliefen, en
wetenschapper Neil Cohn, die striptaal en
visuele communicatie bestudeert.
Ook u kunt erbij zijn!

Meer informatie

En ook nog
>> Hoe meer talen je leert, hoe beter. (ScienceGuide)
>> Een Nederlands accent in het Engels is zo slecht nog niet. (Radboud Recharge)
>> Onderzoekers willen weten welke genen een rol spelen bij stotteren. (Kennislink)

Lid worden van Onze
Taal: nu met gratis
boekje vol taalkronkels!
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u
tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op bijeenkomsten en
uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk
beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw
taalvragen.
Actie
Als u vóór 14 maart lid wordt (*) via onze
webwinkel, krijgt u het boek ‘Een topjaar voor
eikels’, boordevol grappige taalkronkels uit de
media, cadeau.

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze
webwinkel.

Meer informatie

?

Taalvraag?

#taaltip
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‘enkele’ betekent. Meer uitleg:
www.onzetaal.nl/eenpaar.

Volg Onze Taal op Twitter
voor taaltips, taalnieuws
en taalweetjes

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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Taaltip: niesen / niezen
Zowel niesen als niezen is juist. Het woord kan met een s-klank en met een z-klank worden
uitgesproken en ook op beide manieren worden geschreven.
Bij niesen hoort de vervoeging ‘nieste – geniest’. Die vormen staan op één lijn met bijvoorbeeld
‘briesen – brieste – gebriest’. Bij niezen hoort ‘niesde – geniesd’. Vergelijk ‘kniezen – kniesde –
gekniesd’ of ‘reizen – reisde – gereisd’.
Er zijn meer werkwoorden met twee vormen, zoals spiesen/spiezen en schransen/schranzen.
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> ’s-Hertogenbosch heeft meer dan honderd namen. (In de buurt)
>> Bijna een op de vier kleuters in Vlaanderen groeit op in een gezin waar geen Nederlands wordt
gesproken. (SCEPTR)
>> Het taalgebruik in de accountancy is soms bijzonder onbegrijpelijk. (AccountantWeek)
>> Een petitie roept op tot aanpassing van de definitie van ‘vrouw’ in Oxford-woordenboeken.
(Holebi)
>> Op veel scholen in Tibet is het Tibetaans alleen nog maar een bijvak en is het Chinees de
voertaal. (de Volkskrant)

Advertentie

Taalboekenpakket
Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op
maat, maar stelt ook boeken samen: over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en veel
voorbeelden uit de praktijk.
Als u nu in de webwinkel van Onze Taal de
boeken Grammatica, Leestekens en
Spellingwijzer Onze Taal bestelt, krijgt u
de uitgave Taal-top-100 er gratis bij!
Meer informatie in de webwinkel.

Naar de webwinkel

Taalmensen
>> Pepijn Lanen wint Lennaert Nijgh Prijs voor de “volstrekt originele taal in zijn songteksten”.
(Theater)
>> Waarom is de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez zo’n goede spreker? (Trouw)
>> Jan Stroop pleit ervoor om een plein te vernoemen naar dialectologe Jo Daan. (Zaanstad)
>> Taaljournalist Gaston Dorren spreekt u toe in ‘De vrijmivi’. (Gaston Dorren op YouTube)

Taalcolumns
>> Spreek je moerstaal. (Voorburgs Dagblad)
>> Vreemde taal. (punt)
>> Vervlaamsing op Indeleiderstrui.nl: ‘Hoezo is dat erg?’ (In de leiderstrui)

Gratis te lezen:
ons interview met
Annejet van der Zijl
Dit jaar heeft Annejet van der Zijl, bekend
van haar biografische romans, het
Boekenweekgeschenk geschreven.
In het 2/3-nummer van Onze Taal vertelt
ze over haar schrijfproces: “Je zit als
biograaf gevangen in een stalen fort van
feiten en dat fort plunder ik.” Maar ook:
“Schrijven is verleiden.”
Vanwege de Boekenweek is het
interview gratis te lezen op de
website van Onze Taal.
.

De inhoudsopgave van dit nummer van
Onze Taal staat ook online.

Lees het interview

?

Taalvraag?

#taalweetje
Het woord eega kan zowel een
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echtgenote als een echtgenoot
aanduiden. De spelling ega (die je
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weleens tegenkomt voor de mannelijke
variant) is niet juist. Meer uitleg:
www.onzetaal.nl/eega.
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Woordpost: thorium
In het Reformatorisch Dagblad pleiten SGP’ers Willem Jan Blom en Pieter Meijers voor meer
aandacht voor thorium als energiebron. Lees meer over dat woord op de website van Onze Taal.

Lees meer

Wetenschap
>> Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis komen er niet met alleen extra taallessen.
(Universiteit Leiden)
>> Waarom zeggen we ‘boe’ als we ons ongenoegen uiten? (Radio 1)
>> Een Vlaming brengt het Fries terug naar de Universiteit Utrecht. (Friesch Dagblad)

Gratis: Onze Taalinterview met
Annejet van der Zijl
Dit jaar heeft Annejet van der Zijl, bekend
van haar biografische romans, het
Boekenweekgeschenk geschreven.
In het 2/3-nummer van Onze Taal vertelt
ze over haar schrijfproces: “Je zit als
biograaf gevangen in een stalen fort van
feiten en dat fort plunder ik.” Maar ook:
“Schrijven is verleiden.”
Vanwege de Boekenweek is het
interview gratis te lezen op de
website van Onze Taal.
.

De inhoudsopgave van dit nummer van
Onze Taal staat ook online.

Lees het interview

Namen
>> Een Britse komiek verandert zijn naam in Hugo Boss. (De Standaard)
>> Er zijn te veel straten in Amsterdam genoemd naar mannen. En naar niet-Amsterdammers.
(NOS)
>> Vandaag onthult de NASA de naam van het nieuwe Marsvoertuig van 2020. (Space.com)

Talen in het Maas-Rijn-gebied
In de zogeheten Euregio Maas-Rijn – ruwweg het gebied rondom Hasselt, Eupen, Maastricht, Luik
en Aken – worden heel veel talen gesproken. Een projectgroep probeert nu al die talen te laten
horen: niet alleen de officiële landstalen Nederlands, Frans en Duits, maar ook Engels en de talloze
dialecten en migrantentalen die er gesproken worden.
De projectgroep zoekt vrijwilligers uit die regio die zeven zinnen willen vertalen naar hun eigen taal
of dialect en die vertaling via WhatsApp of de telefoon willen inspreken. Op de website van
Neerlandistiek staan de contactgegevens en enkele voorbeelden.

Naar de website

Write Now!: wedstrijd voor jong schrijftalent

Ben je tussen de 14 en 25 jaar? Produceer je graag proza of poëzie? Pen je stapels scenario’s neer?
Is spoken word jouw ding of ben je juist thuis in het schrijven van rap- of songteksten? Doe dan
mee aan Write Now!, dé wedstrijd voor jong schrijftalent.
Kortom: heb je iets moois geschreven (in het Nederlands) waar je erg trots op bent? Stuur je tekst
dan vóór 1 april in via writenow.nu en maak kans op mooie prijzen!

Naar de website

Woorden
>> Alibiboom. (Taalbank)
>> Die-in. (INT)
>> Kabelknipper. (Taaltelefoon)

En verder
>> Een Koerdische zangeres zit 19 jaar celstraf uit omdat ze muziek maakt in het Koerdisch.
(Krapuul)
>> Ook in Nederland wordt gewerkt aan een vertaling van de Bijbel in gebarentaal. (NPO)
>> Een vacature voor iemand die “samen met de people medewerker moet zorgen voor een
optimale employee experience”, daar worden ze blij van bij energiebedrijf Vandebron. (NRC)
>> De nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie heeft zin in haar baan. (Taalunie)
>> Om te stimuleren dat er meer Nedersaksisch in het openbaar gesproken wordt, is er op 3 april
een symposium over die taal in Doetinchem. (De Gelderlander)
>> Wat is het Frans verschuldigd aan de letter e? (Slate)

Advertentie

Taal … mooi?
Maak dat de bovenbouw wijs!

Je liefde voor taal delen met havo- en vwobovenbouwers … Hoe kun je deze
zelfstandige, kritische leerlingen
boeien en binden? Ze stimuleren in
zelfverantwoordelijk leren? Vakexpertise
is nodig, flexibiliteit en creativiteit.
Start bij de HAN met de master Leraar Engels
of Nederlands. Je onderzoekt,
je innoveert je eigen lespraktijk en je
vergroot je vakkennis. Je blijft lesgeven
en scherpt je ontwikkeling aan de praktijk in
de bovenbouw. Leren door te doen.
De lerarenmaster Engels of Nederlands zelf
ervaren? Kom naar de open avond
op 11 maart.

Meer informatie en aanmelden
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Taaltip: voor / achter de computer
‘Achter de computer zitten’ is het gebruikelijkst. Met het voorzetsel achter wordt het best uitgedrukt
dat iemand actief bezig is op de computer. Zo zit je ook ‘achter het stuur’, ‘achter de kassa’ en
‘achter de piano’. Ook aan wordt in zulke situaties weleens gebruikt.
Het voorzetsel voor past vooral bij passieve bezigheden. Zo zit je ‘voor de televisie’ en sta je ‘voor
de spiegel’.
Meer uitleg staat op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Lezen en schrijven
>> De wonderlijke geschiedenis van de alfabetische volgorde. (The Guardian)
>> Anita Witzier wordt ‘ambassadeur’ van de Stichting Lezen en Schrijven. (Shownieuws)
>> De gemeente Hardenberg gaat voor duidelijke taal. (Hardenberg)

Video
>> Het Khitan, een ‘vergeten’ taal van China. (NativLang)
>> Vijf woorden over het weer die het Engels aan de VS te danken heeft. (Lost in the Pond)
>> Framing – waarom taal zo machtig is. (Gert Scobel)

Corona

>> Vertaalbureau Corona Translations: “Het leek een makkelijke naam om uit te spreken.” (Het
Laatste Nieuws)
>> Corona Construct, het bouwbedrijf van Marco Corona: “Veel grapjes, geen schadelijke
gevolgen.” (Het Laatste Nieuws)
>> Is de vraag naar Corona-bier afgenomen? (Snopes)
>> Ook Israëlische bedrijven zijn getroffen door de naam die ooit zo aardig leek. (Jerusalem Post)

Wetenschap
>> Hoogleraar die de Multatuli-leerstoel bekleedt: “Het Nederlands verkommert.” (NRC)
>> Waar zijn taalnormen voor bedoeld? (Marten van der Meulen)
>> Wat betekent ‘hallootjes’? (Neerlandistiek)

En verder
>> Er is nog plaats op de Neerlandistiekdagen. (Neerlandistiekdagen)
>> Amerikaanse Jehova’s getuigen hebben een bijbelvertaling in (Amerikaanse) gebarentaal
gemaakt. (Trouw)

Laatste exemplaren:
Kindertaalkalender 2020
Omdat het jaar inmiddels ruim twee maanden
oud is, is de Kindertaalkalender 2020 met flinke
korting te bestellen. We hebben er nog een aantal
liggen!
Deze vrolijke en kleurrijke kalender, speciaal voor
kinderen van 8 tot 13 jaar, staat vol met
spelletjes, puzzels, moppen en raadsels, leuke
woorden, taalblunders en spreekwoorden. Een
goed begin van elke dag en nog leerzaam ook.
Geschikt voor thuis én voor school.
Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00. Bestellen
kan in de webwinkel van Onze Taal.
Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is de prijs
zelfs maar € 7,50; zie de webwinkel.

Naar de webwinkel
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Sylvia Witteman, deze maand in Onze Taal
(waar natuurlijk nog veel méér moois in staat):

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Onze Taal op Instagram:
altijd leuk en leerzaam!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

Diensten Onze Taal

Nieuwsbrief

Lidmaatschap

Contact

Taaladvies

Archief

Spellingsite

Adverteren

Tijdschrift

Gegevens wijzigen

Webwinkel

Afmelden

