
THEMA 11 REGELS EN STRAF
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

aanpakken
hoe je iets gaat doen of oplossen, bijvoorbeeld een 
probleem

afnemen minder of kleiner worden

het afval
alles wat je weggooit omdat je het niet meer kunt 
gebruiken

de afvalbak een bak om alles wat je weggooit in te doen

de agent iemand die bij de politie werkt

de alcohol
een stof in sommige dranken, die invloed heeft op 
je geest en je lichaam

alternatief anders dan gewoonlijk

arresteren
iemand meenemen naar het politiebureau omdat 
hij iets heeft gedaan wat niet mag

de bekeuring
een papier waarop staat dat je geld moet betalen 
omdat je iets hebt gedaan dat niet mag volgens de 
wet

belonen iemand iets geven omdat hij iets goed heeft gedaan

de beloning iets wat je krijgt omdat je iets goed hebt gedaan

benaderen dichterbij komen

bewust
weten dat je iets op een bepaalde manier doet of 
waarom je een bepaalde keuze maakt

communiceren
je gedachten duidelijk maken aan iemand anders, 
bijvoorbeeld door te praten of te schrijven
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confronteren
iemand iets laten zien of weten wat hij liever niet 
wil zien of weten

de deelname de keer dat je meedoet

deelnemen meedoen aan iets

de dief iemand die steelt, dingen wegpakt

effectief het heeft precies het gevolg dat je wilde

gebeuren werkelijkheid worden, plaatsvinden

het gedoe een heleboel ingewikkelde handelingen

het gemak de situatie waarin iets gemakkelijk is

de hoogte de hoeveelheid (van een bedrag)

hopen
wensen dat iets wat je wilt, gaat gebeuren; hoop 
hebben

illegaal als iets volgens de wet niet mag

het initiatief
de actie die iemand als eerste onderneemt om iets 
te bereiken

jaarlijks iets wat elk jaar gebeurt

jatten stelen

komen een plaats bereiken
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langzamerhand geleidelijk, steeds een beetje meer of verder

leiden in een bepaalde richting gaan, als gevolg hebben

de medewerker iemand die bij een organisatie werkt

meevallen minder erg zijn dan je van tevoren had verwacht

meewerken samen met anderen werken

negatief
dit woord gebruik je om te zeggen dat iets niet 
waar is of dat je iets niet goed vindt

nerveus
als je bang bent voor iets, bijvoorbeeld omdat je 
denkt dat er iets fout gaat

onafhankelijk
als je doet wat je zelf wilt en je niet hoeft te doen 
wat anderen zeggen

onverantwoordelijk
niet verstandig, zonder na te denken over de 
gevolgen

de overtreder iemand die zich niet houdt aan wetten of regels

de overtreding een actie die tegen de regels is

het park
een gebied in een stad of dorp met gras en planten, 
waar iedereen mag komen

de pauze de tijd dat je even stopt met wat je doet

de plaats een plek

precies juist, nauwkeurig
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het rapport een verslag over iets of iemand

de rechtbank

een gebouw waar rechters bepalen of een persoon 
zich volgens de wet heeft gedragen, en bepalen 
wat de straf is als die persoon dat niet heeft 
gedaan

de regeling een officiële afspraak over hoe iets moet gebeuren

rijden
gaan van de ene plaats naar een andere plaats, 
bijvoorbeeld op een fiets of in een auto

de route de wegen die je moet volgen om ergens te komen

slecht niet goed

speciaal niet gewoon, met een bepaald doel

specifiek
specifieke dingen horen in het bijzonder bij iets, of 
gelden alleen in dit ene geval

spijbelen niet naar school gaan, terwijl dat wel moet

de spijt
het gevoel dat je heb als je iets gedaan hebt wat 
verkeerd was

stelen in het geheim iets meenemen wat niet van jou is

stout als je iets doet wat niet mag

het strafblad
een officieel document waarin alle straffen zijn 
bijgehouden die iemand eens van de rechter heeft 
gekregen
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vegen
met een schuivende beweging vuil of rommel 
verwijderen

zich verantwoordelijk 
voelen voor

als je moet je zorgen dat alles goed gaat

de verbetering
een verandering ten goede; de keer dat je iets 
beter maakt 

voortaan vanaf dit moment

vrijdagavond de avond van de vijfde dag van de week
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