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Woordenlijst  Thema 1  

aanmelding (de) de inschrijving 

afzeggen zeggen dat iets niet doorgaat 

arbeidsmarkt (de) de banenmarkt 

bang zijn voor het gevoel hebben dat er iets akeligs kan gebeuren, angstig zijn 

begeleiding (de) de hulp, de steun 

behoren tot horen bij, een onderdeel zijn van iets 

belasten een moeilijke taak geven 

betrouwbaar iemand die betrouwbaar is, is eerlijk en doet wat hij of zij belooft 

bijzonder speciaal, apart, niet gewoon 

circus (het) een groep artiesten en dieren die in een tent optreden 

dit komt omdat… de oorzaak is dat… 

een kleine drie uur een beetje minder dan drie uur 

eigenlijk in werkelijkheid, zoals het werkelijk is 

emigreren naar een ander land verhuizen 

eng van iets wat eng is, word je bang 

erachter komen ontdekken 

flierefluiten geen serieuze activiteiten doen, luieren 

forse stijging (de) de grote toename 

geschikt goed, juist 

gezamenlijk samen 

huidig van dit moment, na nu 

indruk maken op bijzonder gevonden worden door iemand 

indrukwekkend iets wat indrukwekkend is, maakt veel indruk 

jeugd (de) de tijd waarin je jong bent 

jongere (de) een jong persoon 

met een gerust hart zonder zorgen 
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nieuwsgierig een nieuwsgierig wil graag dingen weten die niet voor hem of haar 
bedoeld zijn 

nuttig zinnig, iets wat nuttig is, is goed om te gebruiken of te doen 

ondersteunen iemand helpen omdat hij problemen heeft 

ontspannen je lichaam en geest rustig maken door iets wat prettig is 

onwaarschijnlijk iets wat onwaarschijnlijk is, gebeurt waarschijnlijk niet 

oorzaak (de) de reden 

opvoeding (de) de zorg dat iemand goed gedrag ontwikkeld 

pas niet eerder dan 

realiseren (zich) beseffen, beginnen te weten, zich bewust worden van 

recent kort geleden 

schuin niet recht 

spannend spannende dingen zijn dingen waarvan je zenuwachtig wordt of die je 
volledige aandacht vragen 

stijgen omhoog gaan 

ten opzichte van in vergelijking met 

trainen iets oefenen zodat je er steeds beter in wordt 

uitdaging (de) een taak waarvan je weet dat hij moeilijk zal zijn, maar waarvan je 
verwacht dat het je zal lukken 

uitgebreid iets wat uitgebreid is, is groot en bevat veel details 

uitoefenen uitvoeren, doen 

uitvinden ontdekken, uitzoeken 

voor de lol voor je plezier 

voorbereiden (zich) op zorgen dat je klaar bent voor iets 

voorkomen zorgen dat iets niet gebeurt 

vrijwilliger (de) iemand die werk doet dat niet betaald wordt 

waarmaken realiseren 

zelfstandig onafhankelijk, zelfstandige mensen of zaken zijn niet van iemand of 
iets afhankelijk 

 


