
THEMA 17 GELD EN WERK
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

de baas
iemand die zegt wat er moet gebeuren, iemand die 
een bedrijf heeft

de bank een bedrijf dat in geld handelt

het bedrag de hoeveelheid geld

het bedrijf
plaats waar men iets maakt of doet om geld te 
verdienen

het beetje een kleine hoeveelheid, een klein deel

beide alletwee, de één en de ander

de belasting
een bedrag dat je aan de overheid moet betalen, 
bijvoorbeeld een deel van wat je verdient, of een 
deel van iets wat je koopt in een winkel

betalen geld geven om iets te kopen

bruto
een bedrag waarover je nog geen belasting hebt 
betaald

de ervaring
dat wat je weet en kunt doordat je iets vaak hebt 
gedaan

de euro
het geld in Nederland en in de meeste andere 
Europese landen

gaan naar een andere plaats bewegen

het geld dat wat je gebruikt om dingen te kopen

het geval een bepaalde toestand of situatie
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handig als je gemakkelijk iets kunt maken of repareren

heleboel een grote hoeveelheid, veel

hetzelfde
dit woord gebruik je als iets gelijk is aan iets 
anders; je gebruikt het bij een het-woord

hoog ver boven de grond

ieder
dit woord gebruik je als je alle mensen, dieren of 
dingen bedoelt, elk

iets een ding, zonder dat je weet wat

laag dichtbij de grond

liever
als je iets fijner vindt dan iets anders; dit woord is 
een vorm van 'graag' en ook van 'lief'

het loon
het geld dat je krijgt voor het werk dat je doet, het 
salaris

het loonstrookje
een papier waarop staat hoeveel je verdient en 
hoeveel belasting je betaalt

de loterij
een spel waarmee je de kans hebt om geld of 
spullen te winnen

de maand een twaalfde deel van een jaar

meteen op hetzelfde moment, zonder te wachten

het minimumloon
het bedrag dat je volgens de wet minstens moet 
verdienen

netto het bedrag waar je al belasting over betaald hebt
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nodig iets wat er moet zijn, iets wat je niet kunt missen

de ouder een vader of een moeder

de ov-chipkaart
een kaart waarmee je in heel Nederland een reis in 
de trein, bus, tram en metro kunt betalen

over hebben meer hebben dan nodig is

de reactie dat wat je zegt of doet als antwoord op iets anders

de rekening het papier waarop staat wat je moet betalen

de scooter
een soort bromfiets met kleine, brede wielen en 
een brede voorkant die je benen beschermt tegen 
de wind

stellen met woorden zeggen

de supermarkt
een grote winkel met eten, drinken en andere 
boodschappen voor in huis, die je zelf kunt pakken

terugkrijgen weer krijgen wat eerder al van jou was

verdienen als loon krijgen voor het werk dat je doet

het verschil iets wat anders is

verschillend als iets niet hetzelfde is als iets anders

volgens zoals iemand het zegt of vindt
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het weekend
de twee dagen waarop de meeste mensen niet 
naar hun werk of naar school gaan: zaterdag en 
zondag

de werkgever
iemand bij wie je in dienst bent en die loon geeft 
voor het werk dat je doet

winnen de beste zijn in een wedstrijd

het zakgeld
het geld dat kinderen van hun ouders krijgen om 
kleine dingen van te kopen

zetten plaatsen

zeuren
op een vervelende manier steeds hetzelfde zeggen 
of vragen om iets te bereiken of om te klagen

zodat met het gevolg dat

zuinig als je weinig geld uitgeeft
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