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: Tijdens de pauze bevinden de leerlingen zich op de koer, niet in de gangen.
Correct is: Tijdens de pauze bevinden de leerlingen zich op de speelplaats, niet in de
gangen.
Taaltip 2
Op Lies’ rapport stond als commentaar: “Je studeert te weinig, Lies. Daar knelt het
schoentje.”
Daar knelt het schoentje = daar zit het probleem
Taaltip 3
Op de dag van het examen stuurde Peter zijn kat. Daardoor was hij ook niet geslaagd voor
dat examen.
Zijn kat sturen = niet komen opdagen
Taaltip 4
Fout is: ‘Ik heb geen goesting in huiswerk maken’, zei Fien.
Correct is: ‘Ik heb geen zin in huiswerk maken’, zei Fien.
Taaltip 5
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.

Taaltip 6
sms’je, sms’en, sms’te, ge-sms’t
e-mailtje, e-mailen, e-mailde, ge-e-maild
Taaltip 7
Fout is: ‘Ik hou van sport zoals bijvoorbeeld tennis en zwemmen.’
Correct is: ‘Ik hou van sport zoals tennis en zwemmen.’
Of: ‘Ik hou van sport, bijvoorbeeld van tennis en zwemmen.’
Taaltip 8
Wat is juist: superleuk of super leuk?
Superleuk is juist.
Super is van oorsprong een Latijns voorzetsel, dat 'over, boven, zeer' betekent. In het
Nederlands komt het hoofdzakelijk voor als deel van een samenstelling: supergoed,
superveel, supermacht…
Combinaties met super worden aaneengeschreven, maar voor de duidelijkheid mag altijd
een streepje worden ingevoegd. Soms is een streepje verplicht, bijvoorbeeld voor een
hoofdletter (super-Europa) of voor een afkorting (super-pg).
Taaltip 9
1,5 = anderhalf

5,5 = vijf en een half /vijfenhalf

Taaltip 10
Soms is er bij bijvoeglijke naamwoorden een betekenisverschil tussen de verbogen
en de onverbogen vorm.
een groot man (vermaard) - een grote man (groot van gestalte)
een knap pianist (virtuoos) - een knappe pianist (aantrekkelijk)
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