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Woordenlijst Thema 2 

als 1. op het moment dat, wanneer 2. op voorwaarde dat, in het 

geval dat (+bijzin) 

bedrijf (het) de zaak, een onderneming die met handel geld verdient 

beloven zeggen dat je iets zult doen of geven 

besluiten beslissen, kiezen nadat je hebt nagedacht 

blij vrolijk, goedgehumeurd 

blozen een rode kleur in het gezicht krijgen 

boer (de) agrariër, iemand die voor zijn of haar beroep op het land werkt of 
dieren heeft, zoals koeien of varkens 

boos iemand die boog is, heeft heftige negatieve gevoelend over 

iets of iemand 

buurt (de) deel van een stad of dorp 

criminaliteit (de) het feit dat er misdaden worden gepleegd 

diefstal (de) de keer dat iemand iets steelt 

durven de moed hebben, niet bang zijn 

dus met dit woord zeg je dat iets een logisch gevolg is van iets 

anders 

en dit woord verbindt twee woorden of twee zinnen 

excuses aanbieden sorry zeggen 

gedeprimeerd somber 

geheim (het) iets wat niemand mag weten 

geïrriteerd een gevoel van irritatie hebben 

hoewel een woord dat je gebruikt in een tegenstelling (+ bijzin) 

kinderbescherming (de)  de instantie die zorgt voor de bescherming van kinderen 

klacht (de) de woorden waarmee iemand klaagt 

klagen zeggen dat je problemen hebt met iets of iemand 

kwaad heel boos 

maar een woord dat je gebruikt in een tegenstelling (+ hoofdzin) 

mantelzorger (de) iemand die familie of vrienden verzorgt die zorg nodig 

hebben 
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nadat na het ogenblik dat (+ bijzin) 

of dit woord gebruik je om te zeggen dat er meer keuzes of 

mogelijkheden zijn 

omdat vanwege de reden dat (+bijzin) 

omgaan met regelmatig contact hebben met iemand 

oplossing (de)  antwoord op een probleem of vraag 

opvoeden verzorgen en zorgen dat iemand goed gedrag ontwikkelt, 

grootbrengen 

puber (de) een kind tussen 12 en 18 jaar 

scheidsrechter (de) een persoon die controleert of een wedstrijd volgens de 

regels wordt gespeeld 

slechtgehumeurd geen goede stemming hebben 

straffen een straf geven, een maatregel geven na een fout of een 

misdaad 

streng strenge mensen handhaven regels heel precies en geven 

weinig vrijheid 

stoken laten branden 

teleurgesteld iets minder goed, mooi enz. vinden dan je verwachtte 

terwijl 1. met dit woord zeg je dat twee dingen tegelijk gebeuren 2. 

met dit woord geef je een tegenstelling aan 

toen in die tijd, op dat moment (+bijzin) 

tot(dat) niet langer dan het moment dat (+ bijzin) 

vandalisme (het) het feit dat dingen op straat kapotgemaakt worden door 

mensen die zich vervelen 

vechten ruzie maken en elkaar daarbij pijn doen aan het lichaam 

verdrietig het gevoel hebben dat je moet huilen om nare dingen 

voor(dat) eerder dan iets anders (+bijzin) 

want na dit woord noem je de reden van iets (+hoofdzin) 

wapen (het) een voorwerp, bijv. een geweer of een mes, waarmee je 

mensen aanvalt 

woedend heel erg boos, furieus 

zenuwachtig nerveus 

zodat dit woord geeft een gevolg (+ bijzin) 
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zodra meteen op het moment dat (+ bijzin) 

zwart rijden met het openbaar vervoer reizen zonder te betalen 

 

 


