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Woordenlijst Thema 4 

aan de hand van op basis van 

aanbeveling (de) een advies (om iets te doen) 

aandacht aan iets/iemand  aandacht aan iets/iemand besteden 

schenken  

aanranden (de aanranding) iemand dwingen tot seksueel contact 

afdwalen een andere richting opgaan 

angstaanjagend iets wat je bang maakt 

betrappen zien dat iemand iets verkeerds of kwaads doet, terwijl je het 

eigenlijk niet mag zien 

betrokken zijn bij te maken hebben met 

bewapenen ervoor zorgen dat je wapens hebt 

bezuinigen minder geld uitgeven voor iets 

boete (de) de bekeuring de financiële straf   

bon (de) de bekeuring, een papiertje waarop de politie schrijft hoeveel 

je als straf moet betalen 

bruikbaarheid (de) hoe goed je iets kan gebruiken 

cel (de) een klein kamertje in de gevangenis 

concurrentie (de) de situatie waarin je strijdt omdat je hetzelfde als iemand 

anders wil bereiken 

conservatief behoudend, als je niet van veranderingen houdt 

degene(n) die… de persoon die…/ de personen die… 

een vertekend beeld geven een beeld geven dat niet klopt met de realiteit  

gedachtegang (de) de manier van denken, de redenering 

gespreksstof (de) de dingen waar je over praat 

grof taalgebruik het gebruik van slechte of onbeleefde woorden 

hangjongere (de) jongeren die in een groepje op straat bij elkaar blijven staan 

en voor problemen zorgen 

iets in één oogopslag zien iets snel zien, iets meteen zien  

in hoge mate heel, zeer 
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in kaart brengen iets heel duidelijk maken, zodat iedereen het kan zien of 

begrijpen 

inbreker (de) iemand die illegaal een huis in gaat om dingen te stelen 

kanttekening (de) een kleine opmerking, een puntje van kritiek 

loopbaan (de) de carrière 

maatregel (de) een regeling om iets te veranderen of te organiseren 

medium (het, de media) een middel voor het geven van informatie, zoals een radio, 

krant of televisie 

namelijk met dit woord geef je een reden of uitleg  

onderscheiden in categorieën of groepen indelen 

onschuldig ongevaarlijk 

ontslaan  iemand laten weten dat hij niet meer bij je mag werken 

op de hoogte van iets  zorgen dat je de meest recente informatie weet 

blijven  

op prijs stellen waarderen, goed vinden 

opzeggen zorgen dat iets niet doorgaat, zorgen dat iets stopt 

overbodig niet nodig 

postbode (de) een persoon die voor zijn beroep de post brengt 

raadplegen informatie opzoeken in een woordenboek, encyclopedie enz.  

schande (de) iets wat veel mensen slecht en heel erg vinden 

schakelen een auto in een andere versnelling zetten 

schrappen verwijderen 

stuur (het) het deel van de auto of een fiets waarmee je van richting 

verandert 

tegelijk gelijktijdig, op hetzelfde moment 

terecht juist, met een goede reden 

toevallig iets wat toevallig gebeurt, gebeurt zonder dat het bedacht of 

georganiseerd is 

uitvoerig uitgebreid, met veel details 

verslaafd zijn aan niet zonder een bepaalde stof kunnen functioneren, bijv. 

alcohol of sigaretten 
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vervangen de plaats van iets of iemand innemen 

waardering (de) woorden waarmee mensen zeggen dat ze blij zijn met wat je 

gedaan hebt 

wet (de) de officiële regels van een land over wat wel en niet mag 
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Vocabulaire 

●  levensgevaarlijk = heel gevaarlijk 

‘s Nachts zonder licht fietsen is levensgevaarlijk omdat anderen je s lecht kunnen zien. 

●  tijdens = in de tijd van 

Tijdens het examen mag je je telefoon niet gebruiken. 

●  overkomen = gebeuren 

Hem is iets ergs overkomen. Door de storm heeft hij nu geen huis meer. 

●  Het was kantje boord. = Het was bijna verkeerd afgelopen. 

Na het ongeluk is hij direct naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de artsen heeft hij geluk 

gehad want het was kantje boord. Hij heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen en mocht 

toen naar huis. 

●  Ik ben me de pleuris geschrokken. = Ik ben heel erg geschrokken. (spreektaal) 

Toen ik het park mijn dochter niet kon vinden, ben ik me de pleuris geschrokken. 

●  de bestuurder = de chauffeur 

Als bestuurder mag je geen alcohol drinken. 

●  in de gaten hebben = z ich realiseren 

Ik had niet in de gaten dat ze nerveus was voor de presentatie. 

●  oversteken = van de ene kant naar de andere kant gaan 

Bij een zebrapad kan je veilig oversteken. 

●  om zich heen= rondom hen 

In deze moeilijk tijd was Charles blij dat hij veel vrienden om zich heen had. 

●  de noodrem = een instrument in een trein, tram of metro waaraan je in geval van 

nood kan trekken om het te laten stoppen 

Toen er in de tram brand ontstond, trok een passagier aan de noodrem. Iedereen kon toen 

snel de tram verlaten. 

●  trillen =beven = heen en weer gaan met korte, snelle bewegingen 

Zijn handen trilden omdat hij heel nerveus was. 

●  het scherm= een vlak waarop beelden of gegevens worden vertoond 

Mijn telefoon is gevallen en nu is mijn scherm kapot. 

●  de voorrangsweg = weg waarop je het recht hebt om als eerste te mogen rijden Als 

je op een voorrangsweg rijdt, hoef je niet te stoppen voor verkeer dat van links of van 

rechts komt. 

●  het woonerf = een straat waar voetgangers en fietsers voorrang hebben en auto’s 

langzaam moeten rijden 

Ik woon op een woonerf. Dat is erg rustig want er rijden niet veel auto’s. 

●  het s lachtoffer = iemand die nadeel heeft van iets waaraan hij geen schuld heeft 

De crimineel heeft veel s lachtoffers gemaakt want hij heeft van veel mensen gestolen. 

●  antic iperen= vooruitlopen = iets doen wat te maken heeft met iets wat nog moet 

gebeuren 

Bedrijven moeten antic iperen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Als ze dat niet 

doen, zijn ze niet interessant voor hun klanten. 

●  rekening houden met = je gedrag aanpassen aan iets of iemand 

Ik neem een paraplu mee. Ik houd er namelijk rekening mee dat het vanmiddag kan gaan 

regenen. 
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●  Het kwaad is geschied. = Het is te laat om nog iets te doen. 

Ik wilde Barbara nog zeggen dat de soep heel heet was maar ik was te laat. Ze 

had van de soep gegeten en haar tong verbrand. Het was was dus al geschied. 

●  aansprakelijk z ijn= verantwoordelijk z ijn 

Het restaurant is niet aansprakelijk als uw jas wordt gestolen. 

●  bewijzen = aantonen = duidelijk maken waarom iets zo is 

Camerabeelden hebben bewezen dat Joe de fiets had gestolen. 

●  verbieden = bepalen dat iets niet mag 

Omdat James slechte resultaten heeft op school, verbieden zijn ouders hem om 

naar het feest te gaan. 

●  uitlachen = door lachen laten merken dat je iets of iemand niet veel waard 
vindt 

Ik had een leuk idee maar mijn vrienden lachten mij uit. Ze vonden het een stom 
idee. 

●  handhaven = zorgen dat iets blijft bestaan 

De politie handhaaft de regels. Als je door rood rijdt, krijg je een bekeuring. 

●  de boete = de bekeuring = de bon = een financiële straf 

Toen ik door rood reed, kreeg ik een bekeuring. 

●  preventief = preventieve zaken moeten ervoor zorgen dat iets niet zal 

gebeuren De camera’s zijn preventief in de winkel opgehangen. Hopelijk zal 

hierdoor het aantal diefstallen dalen. 
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