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Woordenlijst 

 
Aanhoudend Niet stoppend; blijvend. Door de   

 aanhoudende regen staat de straat 

 helemaal onder water. 44 

Aanleg, de Talent; iets goed kunnen. Mijn broer heeft 

 aanleg voor wiskunde. Hij haalt altijd   

 negens en tienen. 44

Aanpassen Veranderen; wijzigen. Een kameleon is een   

 dier dat zijn kleur kan aanpassen aan de 

 kleur van zijn omgeving.  34 

Advertentie, de Stukje in een tijdschrift of krant waarin 

 reclame gemaakt wordt, of waarin mensen   

 iets kunnen meedelen. Achter in de krant

 staan advertenties voor werk, geboorte en   

 overlijden.   65

Afzonderlijk Apart; ieder voor zich. Alle leerlingen moeten  

 afzonderlijk bij de directeur komen. 22

Ambacht, het Werk dat iemand met de hand verricht.   

 Op de markt zagen we oude ambachten zoals

 ijzer smeden, kantklossen en glasblazen. 44 

Anti Tegen. Bijna iedereen op school is antiroken. 11

Arbeid, de Werk. Zware arbeid in de bouw of in de   

 haven wordt niet altijd goed beloond.   34

Arbeidsmarkt, de De vraag naar werk en het aanbod van werk.  

 Als er krapte op de arbeidsmarkt is, dan zoeken

 veel mensen werk, terwijl er maar weinig   

 banen zijn. 12

Belasting, de Geld dat je aan de overheid moet betalen   

 voor algemene voorzieningen. Als je rijk bent,

 moet je meer belasting betalen dan wanneer   

 je arm bent. 12

Categorieën: economie en algemeen 
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 Belonen Als je iemand beloont, dan geef je hem iets   

 omdat hij iets goeds heeft gedaan. Als de hond

 een kunstje doet, wordt hij beloond met een   

 koekje. 12

 Beloning, de Iets wat je krijgt als je iets goed doet. Als we   

 goed hebben gewerkt, beloont de leraar ons 

 met complimenten. 46 

Benoeming, de Een bepaalde baan of functie krijgen. 

 De feestelijke benoeming van de nieuwe   

 schooldirecteur vindt plaats in de aula. 12

Bij voorbaat Van tevoren; vooraf. Ik wil je bij voorbaat al   

 feliciteren met je mooie rapport. 17

Cheque, de Papier dat een bepaalde geldwaarde heeft.    

 De cheque van € 1000,- was voor een goed 

 doel. 12 

Definitief Zeker; het blijft zo. Als je definitief van school 

 wordt gestuurd, mag je nooit meer   

 terugkomen. 8

Een rol spelen Belangrijk zijn. Internet speelt een steeds   

 grotere rol in ons leven. 34

Economie, de  Waar in een land geld aan verdiend wordt   

 en waar het aan wordt uitgegeven. Bij het 

 vak economie leer je wat de betekenis van   

 handel en geld is.    29

Eindigen bij Ophouden bij; hier stopt het. Jouw leesbeurt   

 eindigt bij hoofdstuk 4, dan kan iemand 

 anders verder lezen in hoofdstuk 5.  25 

Emigrant, de              Iemand die naar het buitenland vertrekt om 

 daar te wonen. Vroeger zijn veel emigranten  

 uit Nederland naar Canada gegaan. 45

In deze woordenlijst vind je alleen de 
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde 
waar het woord voor het eerst voorkomt.
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Ervaring, de Iets wat je hebt meegemaakt of al eens   

 gedaan hebt. Als je ervaring op wilt doen met 

 werken met kinderen, kun je stage lopen in   

 een kinderdagverblijf. 36

Exact Precies. Je moet exact op tijd komen, anders   

 mis je de trein. 38

Gezamenlijk Samen. We zullen het eten gezamenlijk   

 betalen. 21

Graden, de Eenheid voor hoe groot een hoek is.  

 Als je een boek rechtop in de boekenkast zet, 

 maakt het een hoek van 90 graden met de   

 boekenplank.   68

Ideaal, het Wat iemand wil bereiken. Het ideaal van   

 veel mensen is om snel rijk te worden. 44

Immigrant, de Iemand die vanuit het buitenland in jouw   

 land komt wonen. In Nederland zijn de laatste 

 jaren veel Poolse immigranten komen wonen. 44 

In tegenstelling tot Verschillend met. In tegenstelling tot de  

 regen die voorspeld was, bleef het de hele   

 dag zonnig. 76

Individu, het Ieder persoon apart. Ieder individu heeft   

 recht op zijn eigen mening. 31

Inkomsten, de Al het geld dat je per maand ontvangt.   

 Om wat meer inkomsten te krijgen, verhuurt  

 mijn opa een deel van zijn huis aan studenten. 12 

Letterlijk Precies zoals het gezegd of geschreven is. 

 Zijn mond viel letterlijk open van verbazing. 48 

Loon, het Salaris; geld dat je krijgt voor je werk. Als je  

 net van school komt en voor het eerst gaat  

 werken, is je loon nog laag. 12

Meerdere, de Iemand die beter is dan jij, of hoger in rang;   

 je baas. In hardlopen is hij mijn meerdere,  

 maar ik kan beter voetballen. 49
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Motief, het Reden waarom iemand iets doet. Het motief   

 voor de moord is nog niet duidelijk. 74

Omschrijving, de Iets met andere woorden zeggen. Kun jij een   

 omschrijving geven van verliefdheid? 66

Ondersteunen Helpen; opvangen. Oma kan zelf niet meer   

 uit haar stoel komen; opa moet haar altijd 

 ondersteunen. 73 

Onkosten, de  Kosten voor uitgaven die nodig zijn voor je 

 werk. Als je voor je werk ergens naartoe moet,   

 worden je onkosten vergoed.   20

Ontmoeting, de Iemand zien; elkaar tegenkomen. Al vanaf hun   

 eerste ontmoeting zijn zij verliefd op elkaar.  29

Openbaar Iedereen mag er komen of er gebruik van   

 maken. De openbare weg is voor iedereen. 

 Op een openbare school wordt iedereen, wat   

 voor godsdienst hij ook heeft, toegelaten. 45

Opleiding, de Onderwijs waar je een beroep leert.   

 Hij volgt een opleiding tot automonteur. 12

Opvangen Ondersteunen; zorgen dat iemand niet valt.  

 Zorg maar dat je niet valt, want er is niemand 

 die je kan opvangen.   36 

Overeenkomst, de Een afspraak waar iedereen het mee eens is.

 De school heeft een overeenkomst gesloten  

 met jouw stageplek.  38

Privé Voor jou alleen, niet voor iedereen. Je mag   

 niet in die tuin komen, dat terrein is privé. 41

Producent, de Iemand die zorgt dat iets gemaakt wordt.  

 De producent van de show heeft veel te zeggen 

 over de inhoud. 29 

Produceren Iets maken. Deze fabriek produceert 

 onderdelen voor wasmachines. 29 

Productie, de Hoe dingen worden gemaakt. De productie 

 van olijfolie gebeurt vooral in Spanje.  29 
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Raad, de Een groep mensen die belangrijke   

 beslissingen neemt. Ik zit in de  

 leerlingenraad van mijn school. 12 

Rechter, de Persoon die rechtspreekt en straf oplegt

 als iemand schuldig is. De rechter veroordeelt  

 die oplichter zeker tot vijf jaar cel. 74

Reserve, de Iets extra’s, iets wat je bij je hebt voor   

 noodgevallen. Als de batterijen leeg zijn, is het 

 geen probleem, want ik heb er nog twee bij   

 me als reserve. 11

Salaris, het Loon; geld dat iemand krijgt voor zijn werk.   

 Van mijn eerste salaris koop ik een fiets. 12

Scheiden Uit elkaar gaan; uit elkaar halen. Als je het   

 afval wilt scheiden, moet je flessen en papier

 niet in de vuilnisbak stoppen.  32 

Spaargeld, het Geld dat je hebt bewaard en niet hebt 

 uitgegeven. Van haar spaargeld heeft het   

 meisje een laptop gekocht. 45

Standpunt, het Mening; wat iemand vindt. Tijdens de   

 discussie in de klas was bijna niemand het eens 

 met mijn standpunt. 6 

Stijging, de Als iets omhoog gaat of meer wordt. Dit jaar 

 is er een stijging in de prijs van kleding. 66 

Talent, het Iets wat je goed kunt; aanleg. Jij kunt echt 

 goed voetballen, je hebt talent! 44 

Tegoed, het Iets, meestal geld, wat je nog over hebt of 

 krijgt. Hoeveel tegoed staat er nog op jouw   

 pasje? 20

Tonen Laten zien. Vanmiddag toont de directeur   

 van het museum de prachtige juwelen aan 

 de koning. 9 

Trachten Proberen. Ik heb getracht een foutloze brief te  

 schrijven, maar het is me niet gelukt. 57
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Uitbetalen Geld geven voor iets wat een ander heeft   

 gedaan. Aan het eind van de zomervakantie 

 wordt de serveerster uitbetaald door haar  

 bazin.  12

Uitdrukken Iets op een bepaalde manier zeggen.   

 Begrijp je wat ik zeg, of moet ik me iets beter 

 uitdrukken? 15 

Uitdrukking, de Groep woorden met een speciale betekenis. 

 ‘De dief loopt tegen de lamp’ is een uitdrukking   

 om te zeggen dat de dief betrapt wordt. 29

 Uitgave, de Geld dat je ergens aan uitgeeft. Het meisje   

 denkt goed na over het kopen van een scooter, 

 want het is een grote uitgave. 20 

Uitgeven Ergens geld aan besteden.  Als je de ene 

 maand veel geld uitgeeft, moet je de volgende   

 maand zuinig aan doen. 20

Uitstellen Niet meteen doen, maar later. Nu moet je   

 toch echt leren voor die toets, je moet het 

 niet langer uitstellen. 8 

Uitvoeren Verrichten; doen. Het werk dat de

 bouwvakker uitvoert, is erg zwaar. 30 

Verhogen Iets groter of meer maken. De prijs voor een

  tosti is vandaag verhoogd, je betaalt er   

 25 cent meer voor dan gisteren. 6

Verhoging, de Stijging. De verhoging van de prijzen van   

 de tosti’s in de kantine zorgt voor veel 

 gemopper. 46 

Vermelden Ergens bij schrijven; iets erbij noemen. 

 Onder het werkstuk moet je je naam en je klas   

 vermelden. 22

Vervoermiddel, het Middel om iets of iemand te vervoeren,   

 zoals een auto, fiets of trein. Een fiets is een 

 schoner vervoermiddel dan een auto. 15



86          

 Verzekeren, zich  1. Overeenkomst sluiten waarbij je ervoor   

 zorgt dat je geld terugkrijgt bij schade; zie 

 ook ‘Verzekering’. De eigenaar van het   

 uitgebrande restaurant had zich gelukkig 

 goed verzekerd tegen brand. 74 

 2. Zorgen dat iets zeker gebeurt, garanderen.  

 Hij heeft mij verzekerd dat hij langs zou   

 komen. 73 

Verzekering, de          Overeenkomst met een bedrijf dat je kosten   

 betaalt bij schade, ziekte, enz.  

 Als je naar het ziekenhuis moet, betaalt de   

 ziektekostenverzekering de rekening. 60

Voorbereiden Klaarmaken; het voorwerk doen.   

 De leerlingen uit 2A bereiden het 

 klassenfeestje goed voor. 35 

Voorkomen   1. Proberen te verhinderen dat iets 

 gebeurt (voorkómen). Zij wil voorkomen   

 dat haar moeder boos wordt. 54

 2. Voor de rechter moeten verschijnen   

 (vóórkomen). Op 20 januari moet de verdachte 

 voorkomen bij de rechtbank. 74 

 3. Gebeuren. Overstromingen komen steeds 

 vaker voor. 47 

Voortzetten Ergens mee doorgaan. De leraar zet de les 

 pas voort als alle mobieltjes uitgeschakeld   

 zijn. 38

Voorwaarde, de Iets gebeurt alleen volgens bepaalde   

 afspraken, eisen. Een mbo-diploma is een  

 voorwaarde voor deze baan. 32 

Waarderen Iets goed of leuk vinden; iets op prijs stellen. 

 De buurvrouw waardeert het erg dat ik   

 elke woensdag op haar hondje pas.  21 
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Werkgever, de Baas; deze persoon ‘geeft werk’. Ik weet niet   

 of ik met vakantie kan, dat moet ik overleggen 

 met mijn werkgever. 11 

Werkweek, de De dagen dat iemand werkt. In Nederland 

 is de werkweek van veel vrouwen korter dan  

 die van mannen. 12

Zelfstandig Alleen. Als jullie zelfstandig aan het werk   

 gaan, dan mogen jullie daarna overleggen. 11

Zenden Sturen. Toen mijn vriend in het ziekenhuis lag,   

 hebben we hem met de hele klas een kaart 

 gezonden. 10 

Zorgen voor Maken dat; moeite doen dat iets gebeurt.

 Als hij zijn huiswerk maakt, zorgt hij eerst   

 voor een opgeruimd bureau. 24


