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D
e boekenkast op mijn werkkamer puilde uit. Tijd voor 
actie. Maar boeken wegdoen: ik vind het moeilijk. Ik be-
gin dapper aan het plankje studie boeken: het Middel-
nederlandsch Handwoorden boek. Als ik het in handen 

houd, schieten de herinneringen aan de colleges van Wietske 
Wiersema weer door mijn hoofd. Unieke lessen, ondersteund 
door met de hand vol gepriegelde hand-outs. Dierbaar, terug 
in de kast dan maar. Proefschriften van vrienden over onbegrij-
pelijke bèta-onderzoeken, ‘Het regiolect’ van Cor Hoppenbrou-
wers, het lexicon van literaire termen van Van Gorp … ik wik en 
weeg en schiet niet erg op. 

Dan het rijtje met tijdschriftenhouders. In de eerste blijken de 
schoolkrantjes te zitten waarin ik als puber het schrijven van 
een redactioneel oefende, in de tweede de magazines waar ik 
als student beschouwingen voor schreef en in de derde tref ik 
tot mijn verrassing een hele stapel Taal Lezen Primair aan met 
daarbij een exemplaar van ‘Tip’. De voorlopers van MeerTaal! 
Taal Lezen Primair was destijds bijna ter ziele en mede daarom 
maakten we samen met Van Gorcum een proefnummer over 
taalonderwijs op de basisschool, met de onzalige naam ‘Tip’. Dat 
werd dus snel MeerTaal. 

Ik blader door Taal Lezen Primair, nummers van tien jaar gele-
den, maar vol artikelen die eigenlijk niet in MeerTaal zouden 
misstaan. Ik zie artikelen over ‘De effecten van vroeg vreemde 
talenonderwijs’, analyses over de leesprestaties naar aanleiding 
van de PIRLS resultaten, de aankondiging van een studiedag 
over ‘taal en rekenen’…. Alleen de lay-out verraadt dat het een 
tijdschrift is van tien jaar geleden: droge kolommen, nauwelijks 
beeld. 

Om met de tijd mee te gaan heb je dus af en toe een opfrisbeurt 
nodig! En daarom beginnen we onze zesde jaargang in een 
nieuw jasje. Met een nieuw woordmerk ‘MeerTaal’ en als beelde-
lement een +, daar waar ‘meer’ te lezen valt. En waar we vooral 
heel blij mee zijn: onze nieuwe website is online, mét online 
database waarin alle artikelen van MeerTaal zijn terug te vinden! 
www.tijdschriftmeertaal.nl

Inhoudelijk hebben we geen grote wijzigingen. 
Wel nemen we afscheid van Lisanne Bos als 

vaste columnist (dank!) en verwelkomen 
we Carolien Frijns (veel plezier!). Maar 

verder blijven we vooral doen wat 
we al deden: informatieve artikelen 
schrijven over recente inzichten en 
actuele ontwikkelingen in het taalon-
derwijs. Met een frisse look. We zijn 
benieuwd wat u er van vindt. Veel 
leesplezier! 

Joanneke Prenger

Een opfrisbeurt
MeerTaal 
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift 
over taal in het basisonderwijs. Het richt 
zich op taaldidactiek in de breedste zin 
van het woord. MeerTaal biedt een mix 
van theorie en praktijk, afgestemd op 
iedereen die betrokken is bij het primair 
onderwijs. MeerTaal wordt uitgegeven 
door Koninklijke Van Gorcum BV te 
Assen en verschijnt drie keer per jaar.  
www.tijdschriftmeertaal.nl

Redactieadres 
Joanneke Prenger 
p/a SLO 
Postbus 2041 
7500 CA Enschede 

Naar dit adres kunt u alles opsturen wat 
met de redactionele inhoud verband 
houdt. U kunt hier ook boeken ter bespre-
king aanbieden. 
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Abonnee worden? 
Ga naar www.vangorcum.nl om een abon-
nement af te sluiten. Een jaar abonnement 
kost € 39,95. Voor instellingen is dit 
€51,00. Studenten betalen € 27,50. Losse 
nummers zijn te bestellen voor € 17,95 

Een abonnement wordt automatisch ver-
lengd, tenzij een schriftelijke opzegging is 
ingediend bij afdeling Klantenservice van 
Koninklijke Van Gorcum: klantenservice@
vangorcum.nl. 
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