
meertaal=
Gezocht: een 
timmerman (m/v)
Veel beroepen hebben twee namen: eentje 
voor een man en eentje voor een vrouw. 
Bijvoorbeeld:  
 een schrijver en een schrijfster,  
 een presentator en een presentatrice, 
 een kapper en een kapster, 
 een leraar en een lerares,
 een journalist en een journaliste. 
Maar soms bestaat er maar één vorm. 
Dat is meestal de mannelijke 
vorm: loodgieter, timmerman, 
minister, dokter, automonteur, 
burgemeester, huisschilder. 
Kun jij een vrouwelijke vorm 
voor deze beroepsnamen 
bedenken? 

Omgekeerd komt ook 
voor: beroepen met 
alleen een vrouwelijke 
naam.
Hoe noem je een man die 
caissière is of secretaresse? 
Gelden beide namen dan voor 
dezelfde functie?

Verzamel nog wat meer van die 
beroepsnamen, bijvoorbeeld 
van mensen die je kent of 
van beroepen die je zelf 
wel zou willen later. Zijn 
daar ook twee woorden voor?

Goed – beter - best
Je hebt vast wel eens reclameteksten 
 gehoord of gezien. 
Vaak proberen ze dan in één zin te vertellen 
wat er zo bijzonder is aan hen of aan hun 
producten.

Een paar voorbeelden:
- De goedkoopste van Nederland
- Hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
- Altijd goed, altijd goedkoop
- Meer dan 100% klanttevredenheid
- Echt lekker en dagvers
- Beste smaak, beste prijs

Bespreek eens met een maatje wat deze 
zinnen eigenlijk beweren. 
Zou dat kloppen? Waarom denk je van wel of 
juist van niet?

Bedenk zelf ook een paar reclamezinnen, 
bijvoorbeeld voor jouw school of voor jouw 
lievelingseten. 

Wanneer is zo’n reclamezin echt goed? 
 Verzamel samen eens een paar kenmerken 
van een reclamezin die werkt.

Zie je die kenmerken in je eigen zinnen ook 
terug? (Zo nee, probeer ze dan nog wat aan 
te passen!)

HTTPS://WWW.DEFRIESCHEAMBACHTELIJKESLAGER.NL/
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Wachtwoorden

Wachtwoorden die je op app’s 
 gebruikt zijn eigenlijk ook een 
soort geheimtaal.  
Heel letterlijk zelfs, want die woor-
den moeten echt geheim blijven, 
zodat alleen jij erin kan.

Er zijn nog steeds mensen die 
wachtwoorden gebruiken als: 

‘wachtwoord’ of ‘123456’ of ‘abc123’.  
Zulke wachtwoorden zijn wel erg 
gemakkelijk! Kun je uitleggen waar-
door die zo simpel zijn? 

Jij doet dat natuurlijk heel anders! 
Wil je checken of jij het inderdaad 
slim doet, dan zijn hier vijf tips om 
goede wachtwoorden te maken. 
Gebruik minstens acht tekens, 
maar liever meer. Maak er gerust 
een zinnetje van. 
Gebruik kleine letters én enkele 
hoofdletters. Zet die hoofdletters 
op onverwachte plaatsen, niet 
alleen aan het begin.
Gebruik meerdere cijfers. Maar 
gebruik bijvoorbeeld liever niet de 
1 voor een i, en de 3 voor een e. 
Dus maak van ‘mei’ niet ‘m31’. Dat 
is weer gemakkelijker te ‘raden’ 
voor computers. Zet cijfers ook 
niet (alleen) aan het einde van je 
wachtwoord. 

Gebruik tekens. Bijvoorbeeld: ~, 
!, [ ] , ( ), { }, $, @, !. Het vraagteken 
en de dubbele punt kunnen soms 
niet, omdat deze tekens vaak ook 
deel uitmaken van commando’s 
voor computers.
Gebruik niet je voornaam of 
achternaam, geen namen van 
familieleden of huisdieren, ook 
niet de naam van je straat of van je 
woonplaats of geboorteplaats. 

Twee sterke wachtwoorden 
 (volgens de website www.testje-
wachtwoord.nl): 
 ■ Ik$Weet$Wie$De${Mol}$Is$100%!
■  In*2021*Mag*Mijn*Beu-

gel*Eruit[HOOPIK]

Kun jij ook een sterk wachtwoord 
maken? Je moet het natuurlijk wel 
kunnen onthouden! 
Test je wachtwoord op de website 
www.testjewachtwoord.nl.

Geheimtaal (2)
Je kunt ook een boodschap verstoppen door de  
letters te vervangen door cijfers.
9 11   7 1   14 1 1 18    4 5  19 16 5 5 12 18 21 9 14. 7 1   10 5   
13 5 5?

De toegang tot de oplossing noemen we ‘de sleutel’ en 
die vind je hieronder:

a b c d e f g h i j k l m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

o p q r e s t u v w x y z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Probeer dit ook maar eens uit met een eigen boodschap!

Kun je een manier bedenken waardoor zo’n cijfercode 
moeilijker wordt?
Spreek met je vriend(innet)je zo’n code af en probeer 
het uit!

Geheimtaal (1)
Als je iets wilt schrijven aan iemand, 
maar niemand mag weten wat dat is, 
kun je die woorden verstoppen in an-
dere woorden. Zo ontstaat er een soort 
geheimtaal.
Laten we eens eenvoudig beginnen. 

Kun jij zien welke dieren verstopt zijn in 
deze woorden:
adviseren, visioen, activist, televisie
zegelring, regeling, spiegel, ijspegel
Probeer het nu zelf eens met lam, mus 
en aap.
Kun jij ook dieren met een langere naam 
verstoppen in woorden?
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