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Ruzzle

1. Welke tip zal je NIET helpen bij Ruzzle?

b. Ga de letters op alfabetische volgorde af.

Er zijn verschillende handigheidjes om veel woorden
te vinden met Ruzzle. Zo kun je vaak verschillende
varianten van hetzelfde woord maken (‘lang’, ‘lange’,
‘langst’). Ook vormt een woord soms achterstevoren
een nieuw woord (‘deel’, ‘leed’).
Bovendien is het slim om na te
denken over welke letters samen
kunnen voorkomen (wel ‘kr…’, niet
‘rk…’). De letters alfabetisch afgaan
heeft weinig zin. Slimmer is het om
elke hoek van het veld apart af te
werken.

De meeste kinderen beginnen rond hun eerste
verjaardag te praten. Vanaf dan gaat het hard met de
woordenschat: sommige dagen komen er wel acht tot
tien nieuwe woorden bij. Je woordenschat is nooit ‘af’,
je leert je leven lang door. Een volwassen Nederlander
gebruikt ongeveer tienduizend woorden. Hij begrijpt
er veel meer: zo’n 45 tot 250 duizend.
http://bit.ly/17ZTjU9
http://bit.ly/18cauCQ

Eindexamens

4. Waarom was het examen Nederlands in het
nieuws?

d. Hoogleraren Nederlands vinden dat het examen
zinloze kennis test .

Pinksteren

Hoogleraren Nederlands van verschillende universiteiten hebben een brief gestuurd aan de Tweede
Kamer, omdat ze vinden dat het eindexamen
Nederlands beneden de maat en inhoudsloos is.
Ze vinden het examen vooral ‘een kunstje examen
doen’ en zeggen dat het niet toetst wat het zou
moeten toetsen: kennis van taal en taalvaardigheid.

b. Een onbegrijpelijke taal spreken.

http://bit.ly/12Zlnks

‘Spreken in tongen’ wordt ook wel ‘klanktaal’, ‘tongentaal’ of ‘glossolalie’ genoemd. Het komt soms voor bij
mensen met een psychose, maar vaker kom je het
tegen in religieuze context waarbij mensen in een
trance raken. Helemaal
willekeurig is de onbegrijpelijke taal overigens niet: de
spreker gebruikt vooral
klanken uit zijn moedertaal.

Beatboxen

http://bit.ly/126WQ0y

2. Wat betekent ‘spreken in tongen’?

5. Met welk woord kun je goed beatboxen?
c. Poffertjes.

Test je woordenschat

Als je de medeklinkers uit ‘poffertjes’ herhaaldelijk
achter elkaar uitspreekt, lijkt het op een drumstel. De
knal van de ‘p’ lijkt op de basdrum, de ‘t’ op de snaredrum en de ‘f’ en de
‘s’ op de hi-hat. Een
andere manier is het
herhalen van ‘boom
– tak – kakkerboom –
tak’.

b. Als je leert praten.

http://bit.ly/11ByPOU
http://bit.ly/8yBIEN

http://bit.ly/14R45aY

3. Wanneer leer je gemiddeld de meeste nieuwe
woorden per dag?

Anouk

6. Welk woord is een
hyperoniem van de
andere woorden?

a. Bijeenkomst.

Een hyperoniem is een overkoepelende term voor een
woord. ‘Sport’ is een hyperoniem van ‘voetbal’ en
‘meubel’ van ‘stoel’. Een hyponiem is juist de ondersoort:
‘voetbal’ bij ‘sport’ en ‘stoel’ bij ‘meubel’. ‘Receptie’,
‘reünie’ en ‘verjaardagsfeest’ zijn alle drie hyponiemen bij
het hyperoniem ‘bijeenkomst’.
http://bit.ly/17uPG8P
http://bit.ly/13qkZNU

Taaltoerisme

7. Waar dient het Silbo Gomero voor?

d. Om over lange afstand te communiceren.

De herders op La Gomera gebruikten de
fluittaal om over grote afstand met elkaar te
kunnen communiceren in bergachtig gebied.
Inmiddels is de taal beschermd als immaterieel cultureel erfgoed en wordt hij onderwezen
op de scholen. In de app ‘Language Lover’s
Guide to Europe’ vind je heel veel leuke taalweetjes en
-tips uit heel Europa.
http://bit.ly/14G7J5C
http://bit.ly/xPn4VU

Taalportfolio

8. In welke taal kon je dit jaar GEEN centraal eindexamen
doen?
b. Italiaans.

Voor het vak Italiaans kon je dit jaar geen centraal examen
doen. Het eindcijfer van leerlingen die dit vak volgden,
wordt helemaal bepaald door de cijfers die de leerlingen
tijdens het schoolexamen hebben behaald.
http://bit.ly/196zWte
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