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Woordenlijst  Categorie: mens & maatschappij

Aan de weet komen Ergens achter komen 18

Aanleggen Bouwen, maken  42

Achtergrond, de Iets wat iemand heeft meegemaakt in  

 zijn leven 15

Akkerbouw, de Landbouw  22 

Arbeidsmigrant, de Iemand die in een ander land gaat wonen

 om daar te werken en geld te verdienen 16

Asielzoeker, de Iemand die asiel aanvraagt omdat hij in  

 zijn eigen land niet veilig is  15 

Atlas, de Boek met kaarten van landen en zeeën 35

Benodigde Dingen die je nodig hebt 7 

Beschaafd Goed opgevoed zijn en je netjes gedragen 18

Betaald werk Werk waar je geld voor krijgt 12 

Bovenstaand Wat hierboven staat 24

Conflict, het Ruzie 16 

Cultuur, de De manier waarop een groep mensen leeft 15

Desnoods Eventueel, als het moet 7 

Doorlezen Tot het eind toe lezen 8

Draagkracht, de Hoeveel geld je kunt uitgeven zonder in de   

 schulden te raken 41

Eis, de Iets wat écht moet 18

Emigreren Je eigen land verlaten om in een ander  

 land te gaan wonen 15 

Gegevens Je naam, adres, geboortedatum etc.  34

Geval, het Omstandigheid 11 

Gewoonte, de Vaste manier om dingen te doen 15

Godsdienst, de Religie, geloof 49 

Gum, de 1. Stukje rubber om potlood uit te vegen   23

  2. Harsachtige vloeistof 

Houden aan (zich) Doen zoals afgesproken 7

Huidig Nu, op dit moment 40
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IJzel, de Regen die meteen bevriest op de grond 27 

Immigratie, de Een land binnenkomen met als doel  daar  

 te wonen 16 

In de loop van Gedurende 9

In volgorde van Manier waarop dingen op elkaar volgen 42 

Industrie, de Fabrieken waar met machines dingen  

 worden gemaakt uit grondstoffen 35

Jaartal, het Getal van het jaar waarin iets gebeurd is 16

Kaart (land), de Stuk papier met plaatsen, wegen en   

 andere aardrijkskundige gegevens 35

Kennismaken met Iemand voor de eerste keer ontmoeten 15 

Kwaliteit, de Hoe goed of slecht iets is 53

Landbouw, de In de landbouw werken boeren op het land   

 om graan, rijst etc. te laten groeien 22

Legenda, de De uitleg van kleuren en symbolen op   

 landkaarten 36

Mogelijkheid, de Iets wat mogelijk is 18 

Multiculturele  Land waar diverse groepen met verschil-

     samenleving, de lende culturen met elkaar samenleven 49

 Nationaliteit, de Feit dat je officieel burger bent van  

 een bepaald land  15 

Neerslag, de Regen, sneeuw of hagel 27

Oase, de 1. Vruchtbare plaats in woestijn  23

  2. Sponsachtig materiaal gebruikt bij 

      bloemschikken 23 

Omstandigheden Situatie 39

Ontdekken Ergens achter komen 45 

Ontslaan Iemand zeggen dat hij/zij geen baan  

 meer bij je heeft  20

Oogst, de 1. Binnenhalen van graan  23

 2. Vangst 58

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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Over het algemeen Meestal 10

Passen bij Bij elkaar horen 30

Periode, de Hoeveelheid tijd 9

Plattegrond, de Tekening van een stad van bovenaf gezien  

 om de weg te vinden 39 

Polder, de Land tussen dijken waar vroeger water was 41

Product, het Wat gemaakt wordt in de industrie   

 of groeit in land- en tuinbouw 23

Provincie, de Deel van een land met een eigen bestuur 35

Realistisch Reëel, verstandig 13

Recreatie, de Wat je in je vrije tijd doet voor plezier en  49 

 ontspanning

Regeling, de Afspraak over hoe iets moet gaan 21 

Schaal (kaart), de Verhouding tussen de afstand op een kaart 

 en in werkelijkheid in cm 36

Slaaf, de Een persoon die het bezit is van een ander 7

Sluis, de Deuren om water tegen te houden 13

Sociaal-maatschappelijk Hulp aan mensen die het moeilijk hebben 8

Sparen Geld niet uitgeven en bewaren voor later 12

Steenkool, de Zwart materiaal uit de grond dat 

 gebruikt kan worden als brandstof 23 

Tegenkomen Bij toeval ontmoeten 28

Tijdstip, het Bepaald moment 7 

Toelichten Uitleggen 24

Trekken Reizen 32 

Tuinbouw, de Bloemen, planten, groente en fruit  

 laten groeien in een kas of op het land 22

Veeteelt, de Het fokken en houden van vee 22

Verbouwen Iets laten groeien uit zaad 23

Vergrijzing, de De  samenleving bestaat steeds meer uit 

 oudere mensen 12 

Verlopen Niet meer geldig zijn 34

Volk, het Alle mensen die in een land wonen 46 

Vrijheid, de Je kunt zelf bepalen wat je doet 31

Woestijn, de Een groot stuk land waar bijna niets groeit 23


