
THEMA 16 SOCIAL MEDIA
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WOORD VERTALING BETEKENIS

aandoen
'iemand iets aandoen' betekent dat je iemand 
verdriet of problemen bezorgt

aarzelen
wachten voordat je iets doet, meestal omdat je niet 
durft of niet kunt kiezen

accepteren
iets goedvinden wat je eigenlijk niet wilt, je niet 
verzetten tegen iets

afschaffen een einde maken aan een regel of gebruik

anti
als je tegen iets bent en vindt dat het niet goed is 
of niet moet gebeuren

beantwoorden een reactie geven op een vraag

beleefd zich vriendelijk en netjes en met respect gedragen

de belofte iets wat je belooft

het besluit de keuze die je maakt, de beslissing

best tamelijk, redelijk

beweren iets zeggen waarvan niet zeker is of het waar is

checken kijken of iets in orde is; controleren

het commentaar opmerkingen als reactie op iets

het contact
de keer dat je iemand ziet of aanspreekt, in het 
echt of via je telefoon

desnoods als het niet anders kan
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het detail een heel klein deel van iets groters

eerlijk wanneer iemand de waarheid spreekt en niet liegt

de eeuw een periode van honderd jaar

het evenwicht
een situatie van rust omdat verschillende krachten 
of invloeden even sterk zijn, de balans

gebruiken er zo mee omgaan dat je er iets aan hebt

gemeenschappelijk iets wat van meerdere mensen is

het gesprek
de situatie dat twee of meer mensen met elkaar 
praten

de hoop de wens dat iets zal gebeuren wat je graag wilt

illegaal als iets volgens de wet niet mag

de inbreker
iemand die een gebouw in gaat door een raam of 
deur kapot te maken om iets te stelen

de jongelui jonge mensen

de keuze de keer dat je kiest of de mogelijkheid om te kiezen

meevallen minder erg zijn dan je van tevoren had verwacht

mislukken niet gaan zoals het de bedoeling was
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het moment een korte tijd

het motief de reden waarom je iets doet

nieuwsgierig
als je graag veel wilt weten, ook over dingen die 
niet voor jou zijn bedoeld

offline
een apparaat dat offline is, is  niet verbonden met 
een centrale computer of het internet

ondersteboven als iets ondersteboven is, is de bovenkant onder

online
een apparaat dat online is, is verbonden met een 
centrale computer of het internet

ontvrienden
verwijderen uit je lijst met contactpersonen op 
internet, bijvoorbeeld op Facebook

op safe spelen een veilige keuze maken

opgroeien volwassen worden

opleveren als resultaat hebben

overdreven iets wat te veel of te erg is

overdrijven
iets op zo’n manier vertellen dat het mooier of 
groter lijkt dan het is

overkomen te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis

het paar
twee mensen, dieren of dingen die bij elkaar horen; 
een aantal

de paniek een plotselinge grote angst 
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het pensioen
een uitkering waarvoor veel mensen sparen als ze 
werken, en die ze daarna elke maand krijgen als ze 
vanwege hun leeftijd stoppen met werken

het probleem
een moeilijke vraag of situatie die je niet meteen 
kunt oplossen

het profiel de beschrijving van een persoon

de realiteit de toestand zoals dingen echt zijn

seksueel iets wat te maken heeft met seks en vrijen

solliciteren proberen een bepaalde baan te krijgen

de stress
het voortdurende gevoel dat je veel moet, terwijl je 
erg moe bent

uitdoen zorgen dat iets niet meer aan is

uithouden doorgaan met iets, ook als het moeilijk is

de uitzending een programma op de radio of de tv

verslaafd als je niet meer zonder iets kunt

vertellen zeggen

vervelen
de keer dat je niet weet wat je moet doen, of dat je 
het saai vindt wat je doet

voordoen
'zich voordoen als' betekent doen alsof je iets of 
iemand anders bent
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de vriendschap
de relatie tussen mensen die vrienden zijn van 
elkaar

zetten plaatsen

zichtbaar wat je kunt zien

zoal
dit zeg je als het om voorbeelden gaat: wat heb je 
zoal gedaan vandaag?

zoek iets dat zoek is, kun je niet vinden
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