Taaltip van de week
Ook dit schooljaar mogen jullie in het kader van ‘Talenbeleid’ wekelijks een taaltip op
de schoolwebsite verwachten (www.groenhoveschool.be).
Dit doen we om van jullie echte taalspecialisten te maken.
In de loop van de maand mei zal voor alle leerlingen van de eerste graad de finale
plaatsvinden. Dit gebeurt via een ‘taaltiptoets’.
In de tabel hieronder krijgen jullie alvast de eerste taaltip. De andere taaltips vullen
jullie zelf aan. Neem dus wekelijks een kijkje op de schoolwebsite en vul onderstaand
lijstje aan.
Veel succes!
De leerkrachten Nederlands en PAV

Taaltip 1
Fout is: politieker – optieker – mechanieker – alcoholieker
Correct is: politicus – opticien – mecanicien – alcoholist
Taaltip 2
Fout is: Na zijn val van het klimrek moest Kevins arm in de plaaster.
Correct is: Na zijn val van het klimrek moest Kevins arm in het gips.
Taaltip 3
De schoolband speelde de pannen van het dak tijdens de proclamatie van de
zesdejaars.
De pannen van het dak spelen = uitzonderlijk goed spelen
Taaltip 4
Fout is: Wanneer de leerlingen aan de les informatica beginnen, zetten ze de
computers onmiddellijk op.
Correct is: Wanneer de leerlingen aan de les informatica beginnen, zetten ze de
computers onmiddellijk aan.
Taaltip 5
Fout is: “Jullie moeten niets te doen, enkel kijken”, zei de leraar Nederlands. Haastig
schoven de leerlingen naar voor.
Correct is: “Jullie hoeven niets te doen, enkel kijken”, zei de leraar Nederlands.
Haastig schoven de leerlingen naar voren.
Taaltip 6
Fout is: Na zijn opleiding ging hij als metser aan de slag.
Correct is: Na zijn opleiding ging hij als metselaar aan de slag.

Taaltip 7
Fout is: Voor ze begonnen te koken, wasten de leerlingen hun handen aan de
lavabo.
Correct is: Voor ze begonnen te koken, wasten de leerlingen hun handen aan de
wastafel.
Taaltip 8
Even goed ≠ evengoed
 Even goed = zo goed als
Bijv. Ik kan bijna even goed Spaans als jij.
 Evengoed = ook
Bijv. Veel hulp kreeg ik niet van jou. Ik had dat groepswerk evengoed alleen
kunnen maken.
Taaltip 9
Fout is: Na de toets gaf Jarne toe dat hij geen klop had gedaan.
Correct is: Na de toets gaf Jarne toe dat hij niets had gedaan/geen klap had
uitgevoerd.
Taaltip 10
Fout is: De leerlingen kloegen toen ze tijdens de les LO 7 km moesten lopen.
Correct is: De leerlingen klaagden toen ze tijdens de les LO 7 km moesten lopen.
Taaltip 11
Hoe lang ≠ hoelang
 Hoe lang = van welke lengte
Bv. Hoe lang is dat touw?
 Hoelang = tijdsduur
 Bv. Hoelang ga je op reis?
Taaltip 12
Fout is: “Dat is zever in pakskes”, antwoordde hij boos.
Correct is: “Dat is flauwekul”, antwoordde hij boos.
Taaltip 13
Fout is: Langs de ene kant was Jolien blij dat de paasvakantie begon, maar langs de
andere kant zou ze haar schoolvrienden best wel missen.
Correct is: Aan de ene kant was Jolien blij dat de paasvakantie begon, maar aan de
andere kant zou ze haar schoolvrienden best wel missen.
Taaltip 14
Je gebruikt een koppelteken bij leesverwarring: zo-even, auto-ongeval, mini-jurk…
!! Getallen schrijf je aaneen: drieëndertig, tweeënveertig…
Taaltip 15: al lang ≠ allang
Al lang = al een lange tijd
Bv. Die leerkracht is al lang afwezig.
Allang= al, heus, echt wel
Bv. Ik ben allang blij dat ik geslaagd ben voor die moeilijk toets.

Taaltip 16
De vervelende leerling slaagde erin de nieuwe leerkracht de duivel aan te doen.
Iemand de duivel aandoen = iemand pesten, treiteren
Taaltip 17
Fout is: Justine is erin gelukt 95% te halen voor haar examen Nederlands.
Correct is: Justine is erin geslaagd 95% te halen voor haar examen Nederlands.
Taaltip 18
Ten minste ≠ tenminste
Ten minste = minimum
Bv. Om te slagen voor een examen moet je ten minste 50% halen.
Tenminste = althans
Bv. Je moet minstens 50% halen op een examen, als je tenminste wil overgaan.
Taaltip 19
Ten slotte ≠ tenslotte
 Ten slotte = tot slot
Bv. Ten slotte bedankte hij de leerlingen voor hun medewerking.
 Tenslotte = uiteindelijk, per slot van rekening
Bv. Op de 16de ben je tenslotte oud genoeg om tijdens de examens alleen thuis
te blijven.
Taaltip 20
Om nooit meer te vergeten:
 onmiDDeLLijk: 2 dekens en 2 lakens
 coMMiSSaris: 2 moorden en 2 slachtoffers
 profeSSor: hij heeft 1 fiets en 2 sokken
 concuRReren: daarvoor moet je met z’n tweeën zijn
 inteReSSe: 1 rekker en 2 schoenveters
 veRRaSSing: Rare Rode StippelSokken
 aGreSSief: 1 gorilla en 2 slingerapen
Taaltip 21
Grote ≠ grootte
 Grote: bijvoeglijk naamwoord (zegt iets meer over een zelfstandig
naamwoord).
Bv. Jantje wordt een grote jongen.
 Grootte: zelfstandig naamwoord (je kunt er een, de/het voor zetten).
Bv. We meten de grootte van de klas.

