Woordenlijst
Pagina 7

Bovenaanzicht
Tekening of foto van de bovenkant van iets 		
(bijvoorbeeld van een gebouw)
Op tekenles moest ik het bovenaanzicht van een
container tekenen. Dat was niet moeilijk.

Pagina 7

Verkleining
Tekening of foto die kleiner is gemaakt dan het
origineel
De portretfoto van de koning is te groot. Ik wil graag
een verkleining.

Pagina 7

Afmeting		
Grootte; maat
De afmetingen van onze achtertuin zijn 10 meter diep
en 8 meter breed.

Pagina 8

Nameten
Opnieuw meten om te kijken of het klopt
Ik wilde niet geloven dat een voetbalveld 100 meter
lang is. Ik heb het nagemeten en het klopt.

Pagina 10 De meeste
Bijna iedereen; bijna alle
De meeste mensen vinden pizza lekker.
Pagina 12

Bijbehorend
Iets past bij iets anders
Ik heb een jurk gekocht met bijbehorend jasje.
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Pagina 13

Afzonderlijk
Apart; los
Ik heb de bijlage afzonderlijk gemaild.

Pagina 14 Voorwerp
Ding
Onder deze doek liggen 7 voorwerpen. Je mag even
voelen en dan raden welke voorwerpen het zijn.
Pagina 14 Maat
Grootte
Welke schoenmaat heb jij?
Pagina 15

Gevolg
Wat eruit voortkomt
Het gevolg van die botsing is een flinke deuk in
mijn auto.

Pagina 16 Realistisch
Net echt
Het schilderij van drie vechtende honden is heel
realistisch geschilderd.
Pagina 16 Zijde
Kant
De koningin staat altijd aan de rechterzijde van
de koning.
Pagina 17
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Tussenstap
Iets gaat niet in één keer, maar er is een extra
stap nodig. Ik wil leren duiken. Als tussenstap ga ik
twee keer per week zwemmen.

Pagina 17

Nummeren
Een nummer geven
Als je een lang opstel schrijft, moet je altijd de 		
bladzijden nummeren.

Pagina 17

Ontbreken
Afwezig zijn; niet aanwezig zijn
Ik tel 20 leerlingen, maar er moeten 21 leerlingen zijn.
Wie ontbreekt er?

Pagina 18 Berekening
Rekensom
Kun je een berekening maken van de kosten voor het
bouwen van een schuurtje?
Pagina 18 Aansluiten
Met iets verbinden
We kunnen niet douchen in ons nieuwe huis.
De waterleiding is nog niet aangesloten.
Pagina 18 Optellen
Plus-som maken
Als je 100 optelt bij 2, dan krijg je …?
Pagina 18 Rekenmachine
Apparaatje dat sommen kan uitrekenen
Vroeger waren rekenmachines groot en zwaar. Nu zit
er gewoon een op je telefoon.
Pagina 21

Tegenover
Aan de overkant
Mijn grootouders wonen tegenover een groot park.
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Pagina 21

Verklaring
Iets officieel zeggen of schrijven
In de rechtbank moeten mensen een verklaring
afleggen. Dan zeggen ze dat ze schuldig zijn of niet.

Pagina 22 Onderverdelen in
Verdelen in kleinere stukken
De stad is onderverdeeld in verschillende wijken.
Pagina 22 Doormidden
Door de helft
Het valt nog niet mee om een taart precies 		
doormidden te snijden.
Pagina 23

Absoluut
Woord uit de rekenkunde
Een absoluut getal heeft geen positieve en geen
negatieve waarde.

Pagina 23

Opgave
Vraag of opdracht bij een les
In ons wiskundeboek staan moeilijke opgaven.

Pagina 23

– (min)
Eraf
Tien min acht is twee. Oftewel: 10 - 8 = 2.

Pagina 23

Positief
Woord uit de rekenkunde
Voor een positief getal kun je een + zetten.
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Pagina 23

Minteken
Geeft aan dat iets eraf moet
Sommen met mintekens zijn vaak moeilijker dan
sommen met plustekens.

Pagina 24 Overzicht
Totaalplaatje; totaalplan
Als je op een toren staat, heb je een goed overzicht
over de omgeving.
Pagina 25 Evenmin
Ook niet
Ik heb geen blond haar, en mijn zus evenmin.
Pagina 26 Eigenschap
Kenmerk van een persoon of een ding
Een eigenschap van water is dat het nat is.
Pagina 26 Schaars
Er is niet veel van; zeldzaam
Als er hongersnood is, is het voedsel schaars.
Pagina 28 Detail
Klein onderdeel
Als je een verhaal vertelt met veel details, dan ben je
lang aan het woord.
Pagina 28 Wijzer
Onderdeel van een klok
De kerkklok heeft twee wijzers: een grote en een
kleine.
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Pagina 28 Grootte
Oppervlakte
Hoeveel bloembollen je nodig hebt, hangt af van de
grootte van de tuin.
Pagina 28 Benoemen
Zeggen; uitspreken; een naam geven
Hij had een bijzonder gevoel, maar hij kon het niet
benoemen.
Pagina 28 Overeenkomen met
Hetzelfde zijn; betekenen
Drie uur werken komt overeen met een middagje
werken .
Pagina 31

Combineren
Bij elkaar brengen
Het is moeilijk om topsport te combineren met school.

Pagina 31

Indelen in
In verschillende stukken verdelen
Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken.

Pagina 31

Periode
Een langere tijd. Bijvoorbeeld dag, week, jaar
In de vakantieperiode is het altijd minder druk op
de weg.

Pagina 31

Omwisselen
Vervangen
Als ik een uur op hoge hakken heb gelopen, moet ik ze
omwisselen voor platte schoenen.
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Pagina 31

Het meest
Meer dan wat dan ook
Hij houdt het meest van jazzmuziek.

Pagina 32 Formule
Regel om iets te berekenen
Een bekende formule in de wiskunde is: a2 + b2 = c2.
Pagina 33

Gemiddeld
Doorsnee
De gemiddelde lengte van Nederlandse mannen
is 1 meter 84.

Pagina 33

Controle
Kijken of iets goed is
Er is iedere dag controle van de politie in onze straat.

Pagina 34 I.t.t.
De afkorting van: in tegenstelling tot
I.t.t. mijn zus heb ik kort haar.
Pagina 35

Hoofdzaak
Het belangrijkste
Als je een verslag schrijft, noem dan alleen de 		
hoofdzaken.

Pagina 36 Herhaaldelijk
Vaak; steeds weer
Hij is herhaaldelijk met zijn fiets gevallen op die
smalle grindweg.
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Pagina 36 Intoetsen
Intypen
Als je dikke vingers hebt, is het intoetsen van tekst op
een telefoon niet zo makkelijk.
Pagina 38 Ten minste
Op z’n minst
Voor een voetbalteam heb je ten minste 11 mensen
nodig.
Pagina 38 Vergelijking
Woord uit de rekenkunde
Een voorbeeld van een vergelijking: 5x + 2 = 2x + 7.
Pagina 38 Uitkomen op
Eindigen met
Als je een som uit je hoofd doet, kom je soms niet uit
op het goede antwoord.
Pagina 39 Anderzijds
Aan de andere kant
Enerzijds ga ik graag naar voetbaltraining op 		
zaterdagochtend. Anderzijds houd ik ook van 		
uitslapen.
Pagina 41 Serie
Verzameling
Ik heb de hele serie BoekenBoeien gelezen.
Pagina 41 Staafgrafiek
Grafiek in de vorm van gekleurde kolommen
Ik vind een staafgrafiek duidelijker dan een 		
cirkelgrafiek.
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Pagina 41 Enkele
Een paar
Over enkele weken word ik 15 jaar.
Pagina 41 Tijdstip
Bepaald moment
Het examen gaat vandaag niet door. Het wordt
verschoven naar een later tijdstip.
Pagina 42 Kolom
Smalle verticale ruimte op een bladzijde
In kranten wordt de tekst vaak in vier kolommen
opgemaakt.
Pagina 42 Systematisch
Volgens een bepaald systeem
Iedere dag meet mijn opa systematisch de 		
temperatuur; altijd op dezelfde tijd en dezelfde plek.
Pagina 42 Verdelen
In stukken delen
De druiven zijn eerlijk verdeeld over alle leerlingen;
iedere leerling kreeg er 10.
Pagina 44 Verspreiden
Over een groot gebied verdelen
De vluchtelingen werden over heel Nederland 		
verspreid.
Pagina 45 Kwaliteit (hebben)
Voldoen aan bepaalde eisen
De bananen zijn van slechte kwaliteit. Je kunt ze beter
niet eten.
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Pagina 45 Kwantiteit
Hoeveelheid
Dit boek is erg dik, maar niet leuk. Meer kwantiteit
dan kwaliteit.
Pagina 46 Uitvoerig
Uitgebreid
Hij vertelde uitvoerig over zijn reis naar Amerika.
Pagina 47 Stel
Kort voor: stel je voor
Stel dat je een miljoen wint. Wat zou je daarmee doen?
Pagina 47 Volgen op
Erna komen
Er volgt altijd een reclameblok op het Journaal.
Pagina 47 Kas
Plaats waar geld wordt bewaard
Hoeveel geld heeft de winkel nog in kas?
Pagina 47 Inkoop
Het kopen van dingen
Mijn tante doet de inkoop voor de bakkerij. Met de
verkoop bemoeit zij zich niet.
Pagina 48 Betaling
Dat wat je betaalt
Aan het eind van de maand moet mijn moeder altijd
veel betalingen doen.
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Pagina 51

Verwisselen
Ruilen; omwisselen voor iets anders
Het is verstandig om de autobanden voor de winter te
verwisselen.

Pagina 53

:
Betekent: gedeeld door
Tien gedeeld door vijf is twee. Oftewel 10 : 5 = 2.

Pagina 55

Geheel
Alles wat erbij hoort
Heb je de gehele tent meegenomen of alleen het
gedeelte om in te slapen?

Pagina 55

Dwars
Schuin
Het kind ligt dwars in bed en valt er bijna uit.

Pagina 58 Deelbaar zijn door
Te verdelen zijn
Sommige getallen zijn niet deelbaar. Dat zijn 		
priemgetallen.
Pagina 58 Vermenigvuldiging
Keer-som
2 x 2 is een makkelijke vermenigvuldiging.
Pagina 59 Ribbe
Woord uit de wiskunde
Een ribbe is de lijn die twee vlakken van een 		
ruimtelijke figuur met elkaar verbindt.
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Pagina 59 Waarnemen
Opmerken
Je kunt met je zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen,
proeven) de dingen om je heen waarnemen.
Pagina 60 Eindstand
Uitslag van een wedstrijd of een serie wedstrijden
De eindstand in de voetbalcompetitie is nog niet
bekend.
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