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Woordenlijst

Pagina 7 Geregeld
 Vaak; regelmatig
 Ik bel geregeld met mijn oma, want ze voelt zich zo  
 eenzaam. 

Pagina 7 Onvoldoende
 Niet genoeg
 Mijn ouders hebben onvoldoende geld om een auto te  
 kopen.

Pagina 8 Stipt
 Precies
 De trein kwam stipt op tijd aan.

Pagina 9 Onderbreken
 Even stoppen
 De film werd onderbroken voor reclame.

Pagina 9 Hoogte
 Afstand van de onderkant tot aan de bovenkant  
 (van basis naar top) 
 De hoogte van een eettafel is meestal 75 centimeter.

Pagina 9 Een paar
 Enkele
 Er zijn maar een paar mensen levend onder het puin  
 gevonden. 
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Pagina 9 Cm
 Afkorting van centimeter
 Mijn bed is 90 cm breed.

Pagina 10 Allen
 Alle mensen
 De mensen die in de brandende flat waren, zijn allen  
 gered.

Pagina 10 M
 Afkorting van meter
 Sportvliegtuigen mogen boven dorpen en steden  
 nooit lager dan 300 m vliegen.

Pagina 11 Negatief getal
 Getal kleiner dan nul; mingetal
 Als je 100 aftrekt van 10, krijg je een negatief getal.

Pagina 11 Aftrekken
 Een min-som maken
 Met aftrekken maak je een getal kleiner. 

Pagina 11 Mingetal
 Getal kleiner dan nul; negatief getal
 Een mingetal herken je aan het minteken (een liggend  
 streepje).

Pagina 11 Haakjes
 Twee tekens: ( en )
 Het deel van de som dat tussen haakjes staat, moet je  
 eerst uitrekenen.
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Pagina 12 D.w.z. (dat wil zeggen) 
 Dat betekent
 Hij heeft dyslexie, d.w.z. dat hij moeite heeft met  
 lezen en schrijven.

Pagina 12 Erin
 In iets wat eerder of later genoemd wordt
 Hij had een trui aan met een vlek erin.

Pagina 13 Verlagen
 Lager maken
 De prijs van melk wordt volgende week verlaagd.

Pagina 14 Thema
 Onderwerp
 Het thema van veel films is liefde.

Pagina 14 Beslissen
 Besluiten wat er moet gebeuren
 De scheidsrechter beslist of het doelpunt geldig is of  
 niet.

Pagina 15 Merendeel
 Het grootste deel
 Het merendeel van de leraren gaan staken.

Pagina 15 Tegelijkertijd
 Op hetzelfde moment
 Fietsen en tegelijkertijd bellen is gevaarlijk.
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Pagina 16 Vorm
 Hoe iets eruitziet
 De vorm van de maan verandert steeds.

Pagina 16 Gelijkmatig
 Regelmatig; overal gelijk
 Het weer in het zuiden van Europa is gelijkmatiger  
 dan in Nederland.

Pagina 18 Gedeelte
 Deel van
 Het laatste gedeelte van de les begreep ik niet.

Pagina 18 Behoorlijk
 Nogal
 Ministers verdienen behoorlijk wat geld.

Pagina 20 Stadium
 Periode; fase
 Het eerste stadium van dementie is moeilijk te   
 herkennen.

Pagina 21 Ruilen
 Omwisselen
 Dit boek heb ik al, daarom wil ik het ruilen voor een  
 ander boek.

Pagina 21 Keuze
 Dat wat je kiest
 Het was lastig om een keuze te maken uit al die  
 soorten drop.
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Pagina 21 Grafiek 
 Tekening met lijnen om cijfers beter te kunnen  
 begrijpen.
 In deze grafiek zie je dat steeds minder mensen  
 trouwen.

Pagina 22 Beperkt
 Verminderd
 Door de mist was het zicht beperkt.

Pagina 22 Cirkel
 Rondje; kring
 De kinderen stonden in een cirkel om een boom.

Pagina 23 Breedte
 Afstand van de ene naar de andere kant
 Het kanaal is heel lang, terwijl de breedte maar 5  
 meter is.

Pagina 23 Vergroting
 Iets wat groter gemaakt wordt
 Kun jij voor mij een vergroting maken van die mooie  
 foto?

Pagina 24 In totaal
 Alles bij elkaar
 In de vakantie verdiende hij in totaal 340 euro.

Pagina 24 Verplaatsen
 Op een andere plek zetten
 We hebben de oude televisie verplaatst naar zolder.



68          

Pagina 25 Aantonen
 Bewijzen
 Als je bier wilt kopen, moet je aantonen dat je 18 jaar  
 of ouder bent.

Pagina 25 Oplossen
 Een antwoord vinden
 Niemand in de klas kon de som oplossen.

Pagina 27 Massa
 De stof (materie) waaruit iets bestaat.
 Een wolk is een massa damp.

Pagina 28 Wegen
 Hoe zwaar iets is
 Mijn vader weegt 100 kilo en mijn moeder 75. 

Pagina 28 Uitlopen
 Langer duren
 De vergadering is een uur uitgelopen.

Pagina 30 Inzicht
 Gedachte; standpunt
 Mijn broer en ik verschilden van inzicht.

Pagina 30 Rechtstreeks
 Via de snelste weg; zonder stoppen
 Met KLM kun je rechtstreeks naar New York vliegen.

Pagina 30 Reserve
 Iets wat je kunt gebruiken als het origineel stuk of  
 kwijt is.
 In elke auto hoort een reservewiel te zitten.
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Pagina 31 Plaatsen
 Begrijpen; weten waar iets of iemand vandaan komt
 Ik herkende het meisje wel, maar ik kon haar even niet  
 plaatsen.

Pagina 31 N.a.v. (naar aanleiding van)
 Door
 Naar aanleiding van klachten over hondenpoep is er  
 een hondentoilet gekomen.

Pagina 31 De tweede van links
 In een rij van personen of dingen de tweede in de rij  
 vanaf links.
 Op deze familiefoto staat mijn vader in de bovenste  
 rij. Hij is de tweede van links.

Pagina 32 Volledig
 Totaal; helemaal
 Mijn moeder was erg ziek, maar ze is nu volledig  
 genezen.

Pagina 32 Kwartaal
 Een kwart jaar; drie maanden
 Hij heeft na een kwartaal zijn lidmaatschap van de  
 club al opgezegd. 

Pagina 32 Omkeren
 Omdraaien; teruggaan
 Zullen we omkeren en terug naar huis gaan?

Pagina 32 Onjuist 
 Niet goed
 Dit telefoonnummer is onjuist, ik kreeg een vreemde  
 aan de lijn.
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Pagina 32 Toevoegen
 Erbij doen
 Vergeet niet peper en zout aan de soep toe te voegen.

Pagina 33 Toelichting
 Extra uitleg
 Elk hoofdstuk van het wiskundeboek eindigt met een  
 toelichting.

Pagina 33 Afb. (Afbeelding)
 Plaatje; foto
 • In de opgave staat: Zie afb. 2, dus je moet naar  
  plaatje 2 kijken.
 • Een boek zonder afbeeldingen is een beetje saai.

Pagina 33 Digitale klok 
 Klok die de tijd met cijfers aangeeft, bijvoorbeeld  
 03:18.
 Een digitale klok heeft geen wijzers die ronddraaien,  
 maar cijfers die veranderen.

Pagina 33 Inhoud 
 Iets dat ergens in zit of staat.
 • In een tekst 
  De inhoud van dit boek viel me tegen.
 • In een doos of pak 
  We waren benieuwd naar de inhoud van het  
  pakje.
 • De hoeveelheid die ergens in zit
  De inhoud van dit pak melk is 1 liter.
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Pagina 33 Conclusie
 Besluit 
 Na veel gepraat kwamen we tot de conclusie dat de  
 schoolreis niet door kan gaan.

Pagina 33 Vertragen
 Langzamer gaan
 Door de sneeuw zijn de treinen alweer vertraagd.

Pagina 34 Korting
 Deel dat je niet hoeft te betalen
 Deze trui heb ik met 25 euro korting gekocht.

Pagina 35 Hoe … des te
 Hoe … hoe
 Hoe langer je ermee bezig bent, des te leuker het  
 wordt.

Pagina 36 Bewering
 Iets wat gezegd wordt zonder dat het bewezen is.
 De bewering dat iedereen op school wiet rookt, klopt  
 niet.

Pagina 38 Parallel
 Evenwijdig 
 Je moet je ski’s parallel houden, anders val je om.

Pagina 39 Definitief
 Zeker
 Ons besluit om het huis af te breken is definitief. 
 Het kan niet meer veranderd worden.
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Pagina 41 Wijziging
 Verandering
 Er zijn altijd veel roosterwijzigingen in een griep- 
 periode.

Pagina 43 Passer
 Hulpmiddel om een cirkel te tekenen.
 Zonder passer goede cirkels tekenen, is moeilijk.

Pagina 43 Tegoed
 Geld dat je nog krijgt van iemand, of dat je nog kunt  
 gebruiken.
 Hoeveel salaris heb je nog tegoed van je   
 vakantiebaan?
   
Pagina 44 Uiteinde
 Waar iets eindigt
 Het uiteinde van de draad moet je door het oog van de  
 naald steken.

Pagina 44 Orde
 Regelmaat; rustige toestand
 Ik houd van orde; ik ruim elke week mijn bureau op. 

Pagina 44 Binnenstebuiten
 Met de binnenkant naar buiten.
 De ene sok zit goed, de andere zit binnenstebuiten.

Pagina 46 Doorsnee
 Rechte lijn door het midden van een cirkel.
 De doorsnee van deze voetbal is 23 centimeter.
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Pagina 46 Verbinden
 Aansluiten; aan elkaar vastmaken
 De tunnel onder het Kanaal verbindt Engeland met  
 Frankrijk.

Pagina 46 Evenwijdig
 Parallel; er precies naast
 Het fietspad loopt parallel aan de snelweg.

Pagina 46 < 
 Teken voor ‘kleiner dan’
 3 < 5, oftewel: drie is kleiner dan vijf.

Pagina 46 >
 Teken voor ‘groter dan’
 8 > 5, oftewel: acht is groter dan vijf.

Pagina 47 Snijpunt
 Punt waarop lijnen elkaar kruisen
 Het snijpunt van de lijnen ligt precies in het midden  
 van de cirkel.  

Pagina 47 Middelpunt
 Punt precies in het midden van een bol.
 Het middelpunt van de aarde ligt ongeveer 6370  
 kilometer diep.
   
Pagina 48 Balk
 Dikke plank
 Het meisje liep over de balk, maar haar zusje viel eraf. 
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Pagina 49 Vierhoek
 Figuur met vier hoeken
 De schilder Mondriaan schilderde vaak vierhoeken.

Pagina 50 Verdeling
 Verdeeld in stukken of onderwerpen; indeling
 Is er voor het schoolfeest al een verdeling van de  
 taken gemaakt?

Pagina 52 Schematisch
 In grote lijnen
 Met behulp van een schematische tekening probeerde  
 hij de Ikea-kast in elkaar te zetten.

Pagina 55 Uurwerk
 Onderdeel van een klok of horloge dat de tijd  
 aangeeft
 Bij oude horloges moet je het uurwerk elke dag  
 opwinden. 


