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Een vriendin van mij werkte tijdens haar studie geneeskunde als co-

assistent op de afdeling gynaecologie. De afdeling waar je – als alles 

gaat zoals het moet gaan – als bijstaand arts vaak de eerste bent die 

mag horen hoe de pasgeborene gaat heten. Dat leidde nogal eens tot 

de nodige hilariteit onder de coassistenten en tot sappige verhalen. Zo 

vertelde ze me het verhaal over twee ouders die hun kind graag Usnavy 

wilden noemen. Toen de arts vroeg naar de herkomst van deze naam 

vertelden de ouders dat ze maar niet hadden kunnen bedenken hoe hun 

kind moest gaan heten…Tot ze deze naam op een boot in de haven had-

den gezien: U.S.Navy….

Ook bij de geboorte van een nieuw tijdschrift is een naam belangrijk. 

Als u zich realiseert  dat sommige ouders er met z’n tweeën al  maanden 

over steggelen wat een geschikte naam is voor hun kind, kunt u zich een 

beetje voorstellen hoe dat met acht of meer betrokken ‘ouders’ gegaan 

moet zijn. 

Uiteindelijk – en zo gaat dat wellicht wel vaker – gonsde de oplossing 

voor ons ‘probleem’ eigenlijk al tijden door ons hoofd. Want wat wilden 

we nou eigenlijk bereiken met ons nieuwe tijdschrift over taal in het ba-

sisonderwijs? Het antwoord was en is simpel: MeerTaal. Laten zien hoe-

veel meer er mogelijk is als je wilt werken aan de taalontwikkeling van 

kinderen, vertellen hoe je meer kunt doen met de recente inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek en vooral ook inspireren om taalonderwijs 

meer te laten zijn dan het onderwijs uit de taalmethode of het spellings-

boekje. 

MeerTaal is een compleet nieuw blad voor iedereen die werkt in of voor 

het basisonderwijs, dat zich richt op taaldidactiek in de breedste zin van 

het woord. MeerTaal wil een tijdschrift zijn met ruimte voor verschil-

lende soorten artikelen: verdiepende beschrijvingen van inzichten uit 

recent onderzoek, opiniërende stukken rondom actuele kwesties in het 

taalonderwijs, maar ook prikkelende praktijkvoorbeelden, concrete 

lessuggesties en leesbare columns. 

Vanaf vandaag is de geboorte van dit nieuwe tijdschrift een feit en zijn 

wij de trotse ouders van MeerTaal. Een naam die we bijna op een boot 

in een haven hadden kunnen aantreffen…

Joanneke Prenger

Colofon
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