Woordenlijst
Pagina 7

Eenmaal
Eén keer
Ik laat je nog eenmaal zien hoe je die som moet maken.

Pagina 7

Regelmatig
Met een bepaalde regelmaat; af en toe
Lil’ Kleine krijgt regelmatig een gouden plaat.

Pagina 8

Aankruisen
Een kruisje zetten bij iets
Ik kruis in mijn wiskundeboek aan welke sommen ik
moeilijk vind.

Pagina 8

Kruisje
Figuurtje dat er zo uitziet: X
Bij de sommen die ik moeilijk vind, staat een kruisje.

Pagina 9

Methode
Manier waarop je iets kunt doen
Er zijn verschillende methodes om op te zoeken wat
‘horizontaal’ betekent.

Pagina 9

Onnauwkeurig
Niet nauwkeurig; niet precies
Je mag bij dit recept niet onnauwkeurig te werk gaan,
want dan gaat het mis.

Pagina 10 Amper
Bijna niet(s)
Hij is met zijn fiets gevallen en kan nu amper lopen.
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Pagina 10 Horizontaal
Liggend (tegenovergestelde van staand)
‘Ik ga horizontaal’, zegt mijn vader als hij gaat slapen.
Pagina 11

Verwerken
Ergens aan denken, totdat je het begrijpt of 		
accepteert
Hij had er moeite mee om de dood van zijn hond te
verwerken.

Pagina 11

Voordeel
Iets wat fijn en/of handig is
Het voordeel van papieren zakdoekjes is dat je ze niet
hoeft te wassen.

Pagina 12

Nagaan
Onderzoeken
Ik kan niet meer nagaan wie mijn betovergrootvader
was.

Pagina 13

Meerdere
Meer dan één
Voordat het vliegtuig landde, maakte het meerdere
rondjes boven Amsterdam.

Pagina 13

Leiden tot
Tot resultaat hebben
Oorlog leidt tot ellende en armoede.

Pagina 17

Domein
Hier: gebied op internet
Nu.nl is een makkelijke domeinnaam.
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Pagina 17

Raadplegen
Navragen; opzoeken
Als je wilt weten hoe je een moeilijk woord schrijft,
kun je het woordenboek raadplegen.

Pagina 17

Omtrek
De lengte van de buitenzijde
De omtrek van een voetbalveld is bijna 400 meter.

Pagina 17

Gegevens
Feiten
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres,
geboortedatum, geboorteplaats.

Pagina 17

Verschillende
Een aantal; diverse
Verschillende oud-leerlingen van onze school doen een
opleiding bij de politie.

Pagina 17

Cm3
Afkorting van kubieke centimeter; cc
1 liter = 1000 cm3.

Pagina 18 Besteden
Uitgeven
Mijn zusje besteedt al haar zakgeld aan make-up.
Pagina 20 Km
Afkorting van kilometer
Van Amsterdam naar Utrecht is het zeker 50 km met
de auto.
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Pagina 20 Afleggen
Zich verplaatsen
Onze auto heeft al meer dan 100.000 km afgelegd.
Pagina 20 Retour
Terug(keer)
Het pakje was verkeerd bezorgd; ik heb het retour
gestuurd.
Pagina 20 Spiegelbeeld
Wat je ziet als je in de spiegel kijkt.
Sommige apen zien hun spiegelbeeld en denken dat er
een andere aap in de spiegel zit.
Pagina 22 Bol
Ronde vorm
De zon is een heel grote bol.
Pagina 22 Buis
Langwerpige koker van metaal of kunststof
De rioleringsbuizen in de straat worden vervangen.
Pagina 22 M3
Afkorting van kubieke meter
Een kubieke meter is een inhoudsmaat; er gaat 1000
liter in een kubieke meter.
Pagina 25 Belasting
Hier: druk die wordt uitgeoefend door een gewicht
De maximale belasting van deze lift is 500 kg.

62

Pagina 25 Vergelijken
Kijken naar de overeenkomsten en verschillen
Ik heb tien zonnebrillen met elkaar vergeleken, en de
duurste was de beste.
Pagina 25 Aanzienlijk
Behoorlijk groot
Zijn moeder heeft hem een aanzienlijk bedrag 		
nagelaten bij haar dood.
Pagina 25 Uitsluiten
Niet laten meedoen
Niet iedereen mag meedoen aan de jeugdcompetitie;
jongeren boven de 21 jaar zijn uitgesloten.
Pagina 26 Honderdtal
Bepaalde hoeveelheid; honderd
Schoolpotloden zijn alleen te bestellen per honderdtal.
Pagina 26 Bedragen
Wat iets kost
De huur bedraagt 800 euro per maand.
Pagina 26 Vanwege
Door; omdat
Vanwege de regen gaat de voetbalwedstrijd niet door.
Pagina 26 Vermeerderen
Groter laten worden
Als je tien vermeerdert met vijf, krijg je vijftien.
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Pagina 27

Voldoen
Hier: betalen
Veel rekeningen moeten binnen 14 dagen worden
voldaan.

Pagina 27

Overblijven
Hier: resteren
De jarige kocht appels voor 30 klasgenoten. Er bleven
3 appels over. Hoeveel leerlingen waren afwezig?

Pagina 29 Bereik
Hoever iets of iemand kan komen
In dat bosgebied heb je geen bereik met je telefoon
Pagina 29 Inkomen
Geld dat iemand verdient
Zijn inkomen is niet hoog genoeg om een auto te
kunnen betalen.
Pagina 29 Onderscheiden
Uit elkaar houden; herkennen
Die tweeling is niet van elkaar te onderscheiden.
Pagina 30 Tegenhouden
Stoppen
Ik probeerde de jongen tegen te houden toen hij in het
water wilde springen.
Pagina 32 Hechten aan
Belangrijk vinden
Veel jongeren hechten erg aan hun vrijheid.
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Pagina 32 Toepassen
Gebruiken
Ik ken de stelling van Pythagoras wel, maar ik vind
het lastig om hem toe te passen.
Pagina 34 Bezet
Niet vrij
Het damestoilet is heel vaak bezet.
Pagina 34 Gemeen
Hier: algemeen of gemeenschappelijk
Behoefte aan liefde is iets wat alle mensen met elkaar
gemeen hebben.
Pagina 35

Juist
Goed
Van de 10 vragen heb ik er 7 juist beantwoord.

Pagina 36 De voorste
Degene die vooraan staat
Het lukt me nooit om als de voorste in de rij te staan.
Pagina 36 Een-na-voorste
Er is er nog een voor
Ik pak altijd het een-na-voorste koekje van de schaal.
Pagina 36 Verbruik
Hoeveel er gebruikt wordt (hier: aan elektriciteit)
Oude apparaten verbruiken veel energie.
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Pagina 37

Failliet
Einde van je bedrijf, je rekeningen niet meer kunnen
betalen.
In 2011 gingen veel bedrijven failliet.

Pagina 37

Gesloten
Dicht
Vroeger waren alle winkels op zondag gesloten.

Pagina 38 Consequenties
Gevolgen
Als je door rood rijdt, kan dat nare consequenties
hebben.
Pagina 38 Enerzijds, anderzijds
Aan de ene kant, aan de andere kant
Enerzijds vindt hij het leuk om vaak te trainen, 		
anderzijds vindt hij dat het erg veel tijd kost.
Pagina 39 Telkens
Iedere keer
Telkens als ik drop eet, krijg ik buikpijn.
Pagina 40 Oppervlak
Bovenste deel
Het wateroppervlak van het bergmeer was zo glad als
een spiegel.
Pagina 40 Patroon
Werktekening, bijvoorbeeld voor het maken van
kleding
Ik zou graag het patroon hebben van de trouwjurk
van Máxima.
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Pagina 40 Overtrekken
Een vel dun papier op een tekening leggen, en de
tekening zo overnemen op het papier.
Ik kan niet goed tekenen; daarom trek ik vaak een
mooie tekening over.
Pagina 40 Samenstellen
Van verschillende delen een geheel maken
Het valt niet mee om een goed Nederlands elftal
samen te stellen.
Pagina 41 Noemer
Getal onder de streep van een breuk
De noemer staat onder de streep, de teller staat boven
de streep.
Pagina 41 Deler
Getal waardoor je deelt
Als je 80 deelt door 10, dan is 10 de deler.
Pagina 41 Tijdelijk
Voor een korte tijd
Mijn broer heeft een tijdelijk baantje als postbezorger.
Pagina 41 In werkelijkheid
Zoals het echt is
In werkelijkheid is onze buurvrouw een Russische
prinses.
Pagina 42 Weglaten
Niet plaatsen
Veel leerlingen laten leestekens weg als ze appen.
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Pagina 42 Groeperen
In groepjes verdelen
Bij de bussen voor het schoolreisje werden de 		
leerlingen per 40 gegroepeerd.
Pagina 43 Wisselen (van gedachten)
Met elkaar praten
Met wie zou jij wel eens van gedachten willen 		
wisselen?
Pagina 45 Uitgaan van
Zich baseren op
Een rechter moet altijd uitgaan van feiten.
Pagina 47 Waard zijn
Waarde hebben
De ring van mijn oma is wel 1000 euro waard.
Pagina 49 Evenals
Net als
Ik heb blonde krullen, evenals mijn tweelingzus.
Pagina 50 Vrijwel
Bijna
Mijn broer is vrijwel klaar met zijn opleiding.
Pagina 50 Symbool
Iets wat een bepaalde betekenis heeft; een teken
Er worden veel symbolen gebruikt bij rekenen en
wiskunde.
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Pagina 51

Minst
Het kleinst mogelijke aantal; zo min mogelijk
De trappen van vergelijking van weinig zijn: weinig –
minder – minst.

Pagina 51

Star
Niet flexibel; vasthoudend
Mijn opa was een starre man; hij wilde nooit van
mening veranderen.

Pagina 52 Verhuren
Iemand iets laten gebruiken tegen betaling
Mijn buurman heeft zijn zolderkamer verhuurd aan
een toerist.
Pagina 52 Schuld
Geld dat je nog moet betalen
Veel jongeren hebben een grote studieschuld.
Pagina 53

Plusteken
Symbool voor optelling; +
Als je een plusteken ziet, weet je dat je het getal erbij
moet optellen.

Pagina 53

Belasting
Hier: deel van je salaris dat je aan de overheid moet
betalen.
De overheid gebruikt het belastinggeld bijvoorbeeld
om nieuwe wegen aan te leggen.

69

Pagina 53

Construeren
Maken; in elkaar zetten
Picasso heeft een kunstwerk geconstrueerd van een
fietsstuur en een zadel.

Pagina 54 ±
Symbool voor plusminus; ongeveer
Het vriest ± 3 graden.
Pagina 55

Tussen haakjes
Trouwens; los daarvan
Tussen haakjes: ik vind onze leraar wiskunde een
toffe gast.

Pagina 55

Data
Gegevens
Tegenwoordig kunnen computers heel veel data
tegelijk verwerken.
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