
THEMA 17 GELD EN WERK
gevorderd

alsnog VERTALING toch nog

anderzijds
dit woord gebruik je om duidelijk te maken dat iets 
twee aspecten heeft, waarvan je nu het tweede 
noemt

balen iets heel vervelend vinden

baseren
bepaalde informatie gebruiken om je mening te 
vormen

berekenen rekenen om te weten hoeveel iets is

beschikbaar
iets dat beschikbaar is, is vrij om te gebruiken of te 
krijgen

het budget het bedrag dat beschikbaar is voor iets

buitenshuis buiten het huis

het cadeau
iets wat je aan iemand geeft, bijvoorbeeld omdat 
iemand jarig is

het café
een gebouw waar je iets kunt drinken en mensen 
kunt ontmoeten

het concert een uitvoering van muziek

de consequentie het logische gevolg

controleren kijken of iets klopt, nakijken, checken

het diploma
een officieel papier dat bewijst dat je bent 
geslaagd, bijvoorbeeld voor een opleiding

doorbetalen blijven betalen, ook als iemand niet werkt
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THEMA 17 GELD EN WERK
gevorderd

alsnog VERTALING toch nog

enerzijds
dit woord gebruik je om duidelijk te maken dat iets 
twee kanten heeft, waarvan je nu het eerste noemt

indien als, in het geval dat

het kamp
een vakantie die wordt georganiseerd voor een 
groep jonge mensen

keurig heel netjes, zoals het hoort

de korting het bedrag dat je minder hoeft te betalen

de landbouw
op bewerkte grond planten laten groeien die 
mensen of dieren kunnen eten

het lot
een stukje papier met daarop een nummer 
waarmee je een prijs kunt winnen

de manege een plaats waar je kunt leren rijden op een paard

meevallen minder erg zijn dan je van tevoren had verwacht

de motivatie
het gevoel dat je iets wilt of moet doen, of de 
reden waarom je iets doet

nagaan onderzoeken en een conclusie trekken

omrekenen
uitrekenen wat de waarde is in een andere 
eenheid/maat

opeens snel en niet verwacht

opnieuw nog een keer
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overblijven niet weg zijn, niet op zijn

de premie
een bedrag dat je moet betalen voor een 
verzekering

de regeling een officiële afspraak over hoe iets moet gebeuren

het salaris het geld dat je krijgt als je ergens werkt, het loon

schelen een verschil uitmaken

schenken als cadeau geven

het schoolkamp
een korte reis van een of meer schoolklassen, 
waarbij de leerlingen in tenten slapen

de slaapzak
een soort dikke deken die je dichtmaakt met een 
rits, waarin je kunt slapen

de sollicitatie
de keer dat je probeert een bepaalde baan te 
krijgen

sparen bewaren voor later, vooral geld

storten
naar een bankrekening laten sturen, geld 
overmaken

tekort een hoeveelheid die er te weinig is

teruggave het teruggeven van geld

de tomaat
een ronde, rode vrucht die vaak als groente wordt 
gebruikt
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het totaal alles bij elkaar

uitrekenen bepalen hoeveel iets is door te rekenen

de uitverkoop
de periode dat winkels sommige spullen goedkoper 
verkopen dan normaal

de vacature een baan waarvoor een organisatie iemand zoekt

vakkenvullen in een winkel aanvullen wat verkocht is

het verband
de manier waarop twee of meer personen of zaken 
met elkaar te maken hebben

verklaren duidelijk maken, uitleggen

het vervoer
de middelen waarmee mensen en dingen van de 
ene plaats naar de andere plaats gebracht worden, 
bijv. een auto

verzekeren
een verzekering nemen voor iets, bijvoorbeeld je 
huis tegen brand verzekeren

voorbereiden
dat wat je moet doen voordat iets begint, zodat je 
er klaar voor bent

de werknemer iemand die voor een werkgever werkt

de wet
de officiële regels die bepalen wat je wel en niet 
mag doen
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