
Verwarrende werkwoorden
1. Waarover gaat dit gedicht?
b. Over sterke werkwoorden.

Dit fragment komt uit het gedicht ‘Verwarrende 
werkwoorden’ van Joke van Leeuwen. Het gedicht 
gaat over sterke en zwakke werkwoorden. Sterke 
werkwoorden (zoals ‘lopen’ en ‘laten’) veranderen van 
klank in de verleden tijd. Zwakke werkwoorden krijgen 
alleen ‘-te’ of ‘-de’. Welke werkwoorden sterk zijn en 
welke zwak moet je leren. Vooral jonge kinderen en 
mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen, 
maken er weleens fouten in.

http://bit.ly/werkwoorden

Zwarte Piet
2.  Wat betekent deze 

uitdrukking?
b. Iemand de schuld geven.

Zwartepieten is een kaartspel, dat niks met Zwarte 
Piet te maken heeft. De speler die aan het eind van het 
spel de zwartepiet (schoppenboer) in zijn hand heeft, 
heeft verloren. Als je iemand de zwartepiet toespeelt, 
zorg je er dus voor dat hij verliest. Vooral politici 
gebruiken regelmatig het woord ‘zwartepieten’ als 
ergens een schuldige voor aangewezen wordt.

http://bit.ly/zwarte_pieten

Chinese karakter
3. Hoe sms’en Chinezen?
c. Ze gebruiken het Latijnse alfabet.

Chinezen gebruiken het zogeheten pinyin als ze 
sms’en: het Mandarijn (Chinees) in het Latijnse 
alfabet. Ze toetsen dus letters, maar op het scherm 
verschijnen karakters. De telefoon geeft verschillende 
suggesties van woorden of zinnen die de gebruiker 
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met de verschillende talen in aanraking komen, zodat je 
er veel mee kunt oefenen. Meertaligheid biedt dan veel 
voordelen. Zo zijn meertalige kinderen vaak beter in 
rekenen dan kinderen die maar één taal spreken.

http://bit.ly/meertalig

Selfie met swag
7. Waarom verdwijnen woorden uit een woordenboek?
d.  Omdat zo goed als niemand die 

woorden nog gebruikt.

De Dikke Van Dale schrapt niet snel 
woorden, omdat het woordenboek het 
Nederlands van de laatste 150 jaar wil 
beschrijven. Maar om de uitgave toch 
handzaam te houden, worden woorden 
die niet meer worden gebruikt na 
verloop van tijd geschrapt. Zo zullen 
woorden als ‘msn’en’ en ‘wappen’ 
misschien weer snel verdwijnen.

http://bit.ly/oudewoorden

Hyves
8.  Welk woord heeft in de sociale media een andere 

betekenis dan in het normale taalgebruik?
d. Vriend.

Het woord ‘vriend’ heeft door de sociale media een veel 
bredere betekenis gekregen. In het echte leven is een 
vriend iemand die je vertrouwt en die je goed kent, maar 
op Hyves of Facebook kan het ook iemand zijn die je nog 
nooit hebt ontmoet. Op Hyves hebben meer woorden 
een uitgebreide betekenis. Denk bijvoorbeeld aan 
‘krabbelen’, ‘spotten’ en ‘respecteren’.

http://bit.ly/hyvestaal 

wellicht bedoelt. Even klikken en klaar. De jongeren 
leren zo niet meer om de vele karakters zelf te onthou-
den.

http://bit.ly/chinadictee
http://bit.ly/karakters
 

Kamara’s
4. Wat maakte het Nama zo moeilijk te leren?
a. De taal gebruikt verschillende klik-klanken.

Het Nama wordt gesproken door ongeveer 250.000 
mensen in Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. De taal 
kent 31 medeklinkers, waaronder maar liefst 20 
verschillende kliks. In heel Afrika worden ongeveer 
tweeduizend talen gesproken. Dat zijn er gemiddeld 
veertig tot vijftig per land; in Nigeria en Kameroen 
worden zelfs honderden verschillende talen gespro-
ken. Dat zijn geen dialecten, maar talen die onderling 
niet zomaar te verstaan zijn.

http://bit.ly/talenafrika

Vrienden
5. Hoe komt het dat deze woorden op elkaar lijken?
c. Het Russisch heeft woorden uit de scheepvaart 
overgenomen uit het Nederlands.

Tsaar Peter de Grote (1672-1725) hield erg van zeilen 
en schepen. Hij wilde Rusland moderniseren en 

ging naar Holland om in Zaandam de 
geavanceerde scheepsbouw te 
bestuderen. Hij nam verschillende 
termen uit de scheepvaart mee terug 
naar Rusland, zoals ‘vlag’, ‘kajuit’, 
‘stuurman’, ‘anker’ en ‘matroos’.

http://bit.ly/NLinRussisch

Gouden Talenknobbel
6. Welke stelling over meertaligheid is waar?
b.  Je kunt zoveel talen leren als je wilt, zolang je alle 

talen genoeg gebruikt.

Kinderen die thuis een andere taal spreken dan op 
school worden in Nederland vaak als een probleem 
gezien. Om echt meertalig te worden, moet je veel 




