De Volkskrant Stijlboek - ahpshare.me
hoor en wederhoor in de journalistiek wikipedia - het beginsel van hoor en wederhoor in de journalistiek betekent dat
een journalist als hij iets wil publiceren dat beweringen over personen groepen of organisaties bevat contact op moet nemen
met die personen om ze om een reactie te vragen en de publicatie vergezeld laat gaan van deze reactie of van een goede
samenvatting ervan, begin een zin nooit met 7 schrijfregels om aan je - in het stijlboek van de volkskrant staat vermijd
cijfers aan het begin van een zin 100 meter achter de drone staat niet mooi, komma tussen twee werkwoordsvormen
taaladvies net - antwoord ja tussen twee persoonsvormen komt in het algemeen een komma toen ze dat verteld had begon
iedereen te juichen alleen in heel korte zinnen kan de komma achterwege blijven wat je zegt ben je zelf toelichting tussen
twee persoonsvormen staat een komma om de structuur van de zin aan te geven bijvoorbeeld het onderscheid tussen
hoofdzin en bijzin, komma bij beperkende en uitbreidende bijvoeglijke bijzinnen - antwoord of er wel of niet een komma
moet staan hangt af van de betekenis van de zin staat er een komma na scholieren dan drukt de zin uit dat alle scholieren
hun huiswerk niet deden en daarom straf kregen staat er geen komma na scholieren dan drukt de zin uit dat sommige
scholieren maar niet alle hun huiswerk niet gedaan hebben en dat alleen deze scholieren straf kregen, casper reinders
mensen reguliersdwarsstraat in - noa moko 2000 2007 ondertussen had hij in new york het in 1998 geopende restaurant
lot 61 ontdekt dat n van de allereerste loungezaken ter wereld was daarna wist hij het zeker hij wilde ook zo n mooie zaak
ook wilde hij weer terug naar amsterdam om daar een dergelijke zaak van internationale allure te beginnen, duet
relatiebemiddeling rika ponnet veelgevraagd expert - duet en rika ponnet zijn veelgevraagde experten in de media
geschreven pers waar geen wil is is een weg 03 04 2019 column psychologies magazine
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