
THEMA 17 GELD EN WERK
halfgevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

afhangen van bepaald worden door iets of iemand

afmaken zorgen dat iets klaar is

de afspraak dat wat je afspreekt

de baan het werk dat je doet voor geld

bepalen vaststellen, beslissen 

bewaren niet wegdoen

de bijbaan
het werk dat je erbij doet voor geld, naast je 
gewone werk of je school

de boerderij het gebouw waar een boer woont en werkt

het brutoloon
het salaris voordat er geld voor de belasting vanaf 
is gehaald

daarnaast ook, bovendien

dikwijls vaak

het doel iets wat je wilt bereiken

duur als iets veel geld kost

de fabriek een bedrijf dat producten maakt met machines

het formulier een lijst met vragen die je moet invullen
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gelijk
precies zoals iets of iemand anders, hetzelfde, 
dezelfde

genoeg zo veel als nodig is

gunstig iets wat gunstig is, geeft je voordeel

heerlijk erg lekker, heel fijn

de hekel
het gevoel dat je iets of iemand heel vervelend 
vindt

hoeven nodig zijn

de hoogte
de afstand tussen het hoogste en laagste punt van 
iets

het inkomen het geld dat je verdient met werken

kosten voor een bepaald bedrag te koop zijn

kwijt als je iets niet kunt vinden

lenen
iets van iemand anders gebruiken en dat daarna 
weer teruggeven

de loonbelasting
een bedrag dat je aan de overheid moet betalen als 
je geld verdient met werk

het nettoloon
het loon nadat er geld voor de belasting vanaf is 
gehaald

officieel netjes en volgens de regels

openbaar iets wat iedereen mag zien of mag gebruiken
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de overheid de regering

het overzicht
de situatie dat je alles goed en in juist verband kunt 
zien

het pasje bankpas of kleine pas

de pinautomaat
een apparaat waarmee je met een bankpas kunt 
betalen of geld van je rekening kunt halen

de pincode
een geheim getal dat je gebruikt om met je 
bankpas te betalen of geld te halen

pinnen geld opnemen met een bankpas

plukken
bloemen of vruchten van bomen of planten 
trekken

het principe een vaste mening over wat goed of fout is

het recht iets wat je mag, bijvoorbeeld volgens de wet

rekenen werken met getallen

de rente
extra geld dat je van de bank krijgt als je geld op 
een rekening hebt; extra geld dat je moet betalen 
als je geld hebt geleend

de schuld
de verantwoordelijkheid voor iets wat fout is 
gegaan

simpel eenvoudig

het stuk een deel van iets
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het stukloon
het geldbedrag dat je krijgt voor elk stuk werk dat 
je aflevert

tegelijk op hetzelfde moment, in dezelfde periode

tenminste althans

tot niet verder dan, niet later dan

uitbetalen geld geven voor werk dat iemand gedaan heeft

de uitgave het bedrag dat je uitgeeft

uitgeven geld besteden om iets te kopen

de verantwoordelijkheid
de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed 
verloopt

verdelen in meerdere stukken maken

verliezen het niet meer hebben, kwijtraken

verplicht iets wat je moét doen

verstandig als er goed over is nagedacht

volwassen
als je klaar bent met groeien en onafhankelijk kan 
zijn

zoveel een bepaalde hoeveelheid
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