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Woordenlijst Thema 6 

aanmelden voor (zich) zich opgeven, melden dat je lid wil worden of een functie wil 

uitoefenen 

aanpassen aan (zich) doen wat anderen verwachten, ook als je zelf iets anders wil 

aanspraak maken op iets  iets willen hebben omdat je vindt dat je er recht op hebt 

abonneren op (zich) een abonnement nemen 

afmelden voor (zich) zeggen dat je niet kan komen 

afvragen (zich) jezelf een vraag stellen 

amuseren (zich) plezier hebben, zich vermaken 

atelier (het) de werkplaats van een kunstenaar 

begraven onder de aarde leggen  

beleid (het) de plannen, de aanpak, de manier om belangrijke zaken te 

regelen 

bevoegdheid (de) macht (de) 

bij iets betrokken zijn  te maken hebben met, veel doen voor 

bijzonder speciaal 

burgemeester (de) het hoofd van een gemeente 

divers verschillend 

douchen (zich) zich wassen onder de douche 

een dominee beroepen  vragen of een dominee wil komen werken 

een gooi doen naar proberen iets te bereiken of te krijgen 

een rol spelen bij een belangrijke taak hebben 

eens één keer 

eigenlijk in feite 

ergeren aan (zich) iemand of iets vervelend vinden 

fase (de) een periode die deel is van een langer proces 

flyer (de) de kleine folder 

grondwet (de) de constitutie 

haasten (zich) iets snel doen omdat je weinig tijd hebt 
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herinneren (zich) in gedachten laten terugkomen 

hervormd een richting binnen de protestantse kerk 

houden aan (zich) doen zoals is afgesproken 

indienen een verzoek, een voorstel of een klacht aanbieden aan de 

persoon die erover kan beslissen 

inschrijven voor (zich) registreren dat je aan iets mee wil doen 

interesseren voor (zich) belangstelling hebben in iets 

jaarlijks elk jaar 

kabinet (het) de ministers van een land 

kiezen selecteren 

kunnen bogen op  trots kunnen zijn op  

lift (de) een hokje waarmee je omhoog en omlaag kunt in een 

gebouw 

lokaal plaatselijk, binnen een bepaalde plaats 

maatschappij (de) de samenleving, de gemeenschap 

meerderheid (de) meer dan de helft 

melden bij (zich) laten weten dat je er bent 

minderheid (de) minder dan de helft 

minister-president (de) premier (de) 

misleidend onjuist 

mislukken fout gaan 

molen (de) een gebouw met vier wieken die door de wind gaan draaien 

en waarmee je water uit een polder kunt pompen of iets kunt 

malen 

monarchie (de) het koninkrijk 

oeuvre (het) het complete werk van kunstenaar, b.v. een schilder, 

schrijver of filmmaker 

opmaken (zich) zich mooi maken met make-up 

oppositiepartij (de) de partij die niet in de regering zit 

opstellen bedenken en opschrijven 

orgaan (het) een bestuurlijke organisatie 
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pastorie (de) de woning van een pastoor of dominee 

plek (de) een plaats  

prima heel goed, geen enkel probleem 

regering (de) de leiders van een land 

schamen voor (zich) een vervelend gevoel over jezelf hebben als je iets raars of 

iets verkeerds hebt gedaan 

scheren (zich) met een mes of met een apparaat je haren weghalen 

stemmen een partij of een persoon kiezen bij verkiezingen 

storing (de) de keer dat iets niet goed functioneert 

stroming (de) de beweging, stijl of richting in de kunst, de politiek of de 

godsdienst 

uiteindelijke ten slotte 

verantwoording afleggen zich verantwoorden, uitleggen waarom het goed is dat je iets 

op een bepaalde manier hebt gedaan 

verbazen over (zich) zich verwonderen, iets vreemd vinden omdat je het niet 

verwacht 

vergelijkbaar te vergelijken, het lijkt op elkaar 

vergissen in (zich) een fout maken doordat je niet goed nadenkt 

verheugen op (zich) blij zijn om iets wat nog gaat gebeuren 

verkiezing (de) de gelegenheid waarbij het volk mag kiezen, bijv. wie er in 

de regering komt 

vermaken (zich) plezier hebben, zich amuseren 

verslapen (zich) ’s morgens te lang blijven slapen 

vervelen (vervelen) niet weten wat je moet doen 

voelen (zich) een bepaald gevoel hebben 

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

voorstellen aan (zich) zeggen wie je bent 

voorval (het) een onverwachte gebeurtenis 

wassen (zich) jezelf met water schoonmaken 

wethouder (de) iemand die lid is van het bestuur van een gemeente 

zorgen maken over (zich) angst hebben dat er iets vervelends gaat gebeuren 

 


