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Woordenlijst 

 
Aanbrengen Iets ergens op doen. Je moet de verf   

 voorzichtig op de tekening aanbrengen. 24

Aansluiten Dicht achter iemand gaan staan. ‘Wilt u   

 allemaal aansluiten’, riep de chauffeur van de 

 volle bus tegen de passagiers. 57 

Aantekening, de Belangrijk ding dat je opschrijft. Als ik 

 geen aantekeningen maak, kan ik de lessen   

 niet onthouden. 12

Afmeting, de De maat: hoe lang, breed of hoog iets is.  

 Een hondenhok moet bepaalde afmetingen

 hebben. 20 

Als volgt  Zo. Het huiswerk voor morgen is als volgt: 

 leren woordjes Engels, brief Nederlands. 17 

Beginpunt, het Plaats waar je begint (met fietsen, wandelen 

 enz.). Het beginpunt van de Tour de France is   

 soms in Nederland. 28

Beoordelen Een mening hebben over iets of iemand.  

 Soms beoordeel je iemand te snel. 38

Beschikken over  Gebruik kunnen maken van; hebben.  

 Op zaterdag kan ik beschikken over de auto 

 van mijn vader. 11 

Beslissen Bepalen wat er gebeurt, of wat je gaat doen.

 Ik kan nu nog niet beslissen wat ik wil   

 worden. 22

Beweegbaar Iets wat kan bewegen. De armen en benen   

 van die pop zijn niet beweegbaar. 58

Bezig houden met  Iets doen; de tijd doorbrengen met. In het   

(zich) weekend houdt mijn vriend zich bezig met

 gamen. 8 
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Bijstellen Aanpassen; veranderen. Ik moet mijn   

 werkstuk een beetje bijstellen; mijn leraar 

 vindt het nog niet goed genoeg. 64 

Blok, het  Voorwerp met een vierkante of 

 rechthoekige vorm. Gooi nog maar een blok   

 hout op het vuur. 19

Bovenaanzicht, het Zoals je iets van bovenaf ziet.   

 Het bovenaanzicht van een voetbalveld is een

 rechthoek. 20 

Bovenzijde, de Bovenkant. De deksel van een doos zit 

 meestal aan de bovenzijde. 20 

Breedte, de Hoe breed iets is. De breedte van een 

 voetbalveld is ongeveer 70 meter. 13 

Cirkel, de Platte, ronde vorm. Op een voetbalveld 

 is een halve cirkel voor het doel getekend. 20 

Cm (centimeter), de Lengtemaat.Een meter bestaat uit 100 cm. 20

Combineren Samenvoegen. Ik combineer zwarte kleren   

 graag met rode schoenen. 24

Diepte, de Met perspectief. Op een 3D-tv zie je diepte   

 in het beeld. 10

Doel, het  Wat je wilt bereiken. Het doel in mijn leven   

 is om een beroemde bergbeklimmer te 

 worden. 40 

Doormidden In tweeën. Toen het schip op de rotsen 

 botste, brak het doormidden. 39 

Doorsnijden In stukken snijden. Vader snijdt de 

 krentenbol door. 38 

Driehoek, de Vorm met drie hoeken. Het is verplicht om 

 een gevarendriehoek in je auto te hebben. 10

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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Duidelijk maken  Iets uitleggen. Kun jij me duidelijk maken   

 hoe ik bij het paleis op de Dam kom? 7

Eindpunt, het  Plaats waar je eindigt (met fietsen,   

 wandelen enz.). Het eindpunt van deze 

 tram is bij het stadion.  28 

Evenwijdig In dezelfde richting. Deze straten lopen 

 evenwijdig aan elkaar. 44 

Figuur (fig.) Een figuur is een tekening om iets 

 duidelijk te maken. In mijn biologieboek   

 staat een figuur van een doorgesneden 

 paddenstoel. 10 

Gegeven, het  Wat bekend is. De leraar moet de gegevens 

 over de leerlingen invoeren in de computer. 54 

Geodriehoek, de Driehoek om wiskundige figuren te tekenen

 Iedere leerling heeft een geodriehoek. 39 

Grootte, de Hoe groot iets is. De grootte van een 

 voetbalveld is ongeveer 70 bij 100 meter. 40 

Herhalingsopgave, de Opgaven bij lessen die je al eens geleerd hebt.

 Het is altijd goed om voor een repetitie   

 herhalingsopgaven te maken. 54

Herhalingsstof, de Lessen die je al eens geleerd hebt.  

 Voor een repetitie moet je altijd de 

 herhalingsstof leren. 31 

Hoek, de 1.  Waar de ene straat de andere kruist. 

      Op de hoek van de Appelstraat en de   

      Perenweg staat onze school. 7

 2. Ruimte tussen twee lijnen, die elkaar   

      kruisen (wiskunde). In de natuur komen 

      geen rechte hoeken voor.  31 

Hoogte, de  Hoe hoog iets is. De hoogte van de 

 Domtoren in Utrecht is ruim 100 meter. 13 

Inhoud, de Hoeveel ergens in zit. De inhoud van dit 

 aquarium is 45 liter. 13
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Kleven Plakken. Als je paardenbloemen plukt,   

 kleven je handen. 67

Kringloop, de Wat steeds weer terugkomt. In een   

 kringloopwinkel kun je spullen kopen die al

 gebruikt zijn. 55 

Luchtballon, de Grote ballon die de lucht ingaat, met 

 passagiers. Een luchtballon kun je niet goed  

 sturen; hij drijft mee met de wind. 81

M (meter) Lengtemaat. Ik ben 1 m en 68 cm lang. 20 

M2 (vierkante meter) Een maat van 1 meter lang en 1 meter breed.

 Een klaslokaal voor twintig leerlingen moet   

 minstens 70 m2 groot zijn. 37

Mankeren aan Missen; niet hebben. Hij heeft een huis,   

 een auto en een boot. Het mankeert hem 

 alleen nog aan een vrouw. 40 

Met behulp van  Met; door te gebruiken. Je kunt die schroef 

(m.b.v.) niet uit de muur halen met je blote handen,   

 maar m.b.v. een schroevendraaier gaat het 

 heel makkelijk. 27 

Meten  Nagaan hoe lang iets of iemand is. Kleine 

 kinderen worden altijd gemeten om te zien   

 of ze zijn gegroeid. 31

Middelpunt, het Het middelste punt van een cirkel. De zon is   

 het middelpunt van ons zonnestelsel. 20

Middendoor  Door het midden. Hij wilde niet omrijden en   

 fietste middendoor het weiland naar huis. 22

Mm (millimeter), de  Lengtemaat. 10 mm = 1 cm. 53 

Nameten Nagaan of de maat, de lengte klopt. Een 

 timmerman moet zijn werk altijd nameten. 44 

Omtrek, de De lengte van iets, als je er omheen loopt.

 De omtrek van een voetbalveld is 70 m   

 + 100 m + 70 m + 100 m. 13

Ontwerpen  Tekenen hoe je iets moet maken. Mijn zus   

 ontwerpt haar eigen kleren. 13



86          

Opmeten Meten. De timmerman meet eerst de vloer  

 op voordat hij nieuwe planken gaat leggen. 44

Overschrijven  Naschrijven wat er staat. De leerlingen   

 moeten de sommen van het bord 

 overschrijven. 53 

Overtrekken Precies natekenen door een papier over

 een tekening te leggen en met potlood  

 dezelfde tekening te maken. Als je leert 

 schrijven, moet je alle letters eerst   

 overtrekken. 39

Passer, de Voorwerp om cirkels te tekenen. In een   

 passer zit altijd een potlood. 20

Publiek, het Mensen die naar een voorstelling of   

 wedstrijd kijken. Die voetbalwedstrijd wordt

 zonder publiek gespeeld. 57 

Raadplegen Om raad, advies vragen. Wat een vreemde 

 bult op je hoofd; je moet maar eens een   

 dokter raadplegen.  27

Rechthoek, de Figuur met vier rechte hoeken. De meeste   

 tafels hebben de vorm van een rechthoek. 10

Rechthoekig  Met één of meer rechte hoeken (van   

 90 graden). Alle deuren in school zijn 

 rechthoekig. 39 

Ruimte, de Waar je ook bent, binnen in een kamer 

 of buiten, alles wat er om je heen is, is ruimte.   

 Het pluisje blijft niet op de grond liggen, 

 maar zweeft in de ruimte. 10 

Samenhangen met Te maken hebben met. De viering van het 

 paasfeest hangt samen met de stand van   

 de maan. 58

Samenvatten De belangrijkste punten uit een verhaal   

 halen. De meeste lesboeken vatten de stof  

 aan het eind van het boek samen. 14
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Samenvatting, de  De belangrijkste punten uit een verhaal.  

 Aan het eind van ieder hoofdstuk staat een 

 samenvatting. 12 

Schotel, de Ronde schijf die radio- en tv-signalen 

 opvangt. In deze buurt zie je veel schotels   

 aan de balkons hangen. 66

Snijden (elkaar) Twee lijnen die door elkaar heen gaan. Als   

 twee lijnen elkaar snijden, dan hebben ze 

 op één punt contact. 22 

Stand, de  Zoals iets staat. Aan de stand van de zon 

 kun je zien hoe laat het is. 22 

Stel, het Een paar. Dat is een leuk stel kinderen. 32

Streven naar Je best doen voor. Hij heeft er altijd naar   

 gestreefd een goede voetballer te worden. 34

Technisch Heeft met techniek te maken. Er zijn veel   

 banen te vinden in technische beroepen. 13

Ten behoeve van  Voor. Hij collecteert t.b.v. verstandelijk   

(t.b.v.) gehandicapten. 33

Tot stand komen Bereiken; gebeuren. Ik dacht dat de   

 vrede in het Midden-Oosten nooit tot stand 

 zou komen. 44 

Uiteinde, het Het laatste puntje. Aan het uiteinde van 

 een wandelstok zit een rubber dop. 63 

Uitleg, de Verklaring. De minister heeft uitleg gegeven 

 over de bezuinigingen. 37 

Vaststellen Bepalen. De regels voor de school gelden 

 voor alle leerlingen. 24 

Verbinden Aan elkaar vastmaken. Het is belangrijk om 

 een wond goed te verbinden.  32 

Verbinden met Met elkaar in contact brengen. Door Twitter 

 voel ik mij verbonden met beroemde mensen. 69 

Vergroting, de Iets wat groter is gemaakt. Sommige 

 vrouwen willen graag een borstvergroting. 53
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Verkleinen Kleiner maken. Als je de lettergrootte   

 verkleint, past het opstel op een A4’tje. 39

Verkleining, de Iets wat kleiner is gemaakt. Het valt niet   

 mee om een duidelijke verkleining van de 

 groepsfoto te maken. 44 

Verwerken Gebruiken om tot een bepaald resultaat te

 komen. De schrijver heeft allerlei gegevens   

 over mensen boven de tachtig jaar in zijn 

 boek verwerkt. 32 

Vierhoek, de  Figuur met vier hoeken. Een vierkant is een 

 vierhoek, maar een vierhoek hoeft geen   

 vierkant te zijn. 10

Vlak, het Platte ruimte. Dat schilderij bestaat uit   

 vier witte en twee zwarte vlakken. 37

Voortdurend De hele tijd. De meisjes zitten voortdurend   

 te kletsen. 16

Voorwerp, het Ding. Bij de afdeling ‘Gevonden voorwerpen’   

 kun je misschien je handschoenen vinden. 20

Wat betreft Als je kijkt naar. Wat je gitaarspel betreft:   

 dat klinkt nog behoorlijk vals.  7

Weglaten Niet noemen. Het was een goede toespraak,   

 alleen dat stomme grapje had je moeten 

 weglaten. 35 

Werkstuk, het  Geschreven tekst over een bepaald 

 onderwerp. Op school moet je veel   

 werkstukken maken. 9

Zijde, de Zijkant. Een kubus heeft zes zijden. 39


