
THEMA 2 KENNISMAKEN
- beginner -

WOORD VERTALING BETEKENIS

de achternaam
de naam van je familie. In Nederland staat je 
achternaam achter je voornaam.

altijd de hele tijd, elke keer weer

het antwoord de reactie op een vraag

belangrijk
iets wat van grote betekenis is, iemand die van 
grote betekenis is

bijna net niet helemaal

bijvoorbeeld dit zeg je als je een voorbeeld geeft

de broer een jongen of man met dezelfde ouders als jij

de club
een vereniging, bijvoorbeeld voor een sport of een 
hobby

de dag de periode dat het licht is

dansen je lichaam bewegen op de maat van de muziek

de deur
een grote plaat die een opening afsluit in 
bijvoorbeeld een huis, een kast of een auto

direct op hetzelfde moment, zonder te wachten

de docent
iemand die lesgeeft aan leerlingen of studenten 
vanaf twaalf jaar

doen uitvoeren, in actie komen

elkaar
dit woord geeft aan dat de  een naar de ander 
hetzelfde doet als de ander naar de een
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enorm heel groot, heel erg

de gang
een lange, smalle ruimte met deuren naar kamers 
toe

geboren op de wereld gekomen, uit de buik van de moeder

het gebouw
iets wat gebouwd is van bijvoorbeeld stenen en 
hout, met muren en een dak

gewoon
als iets vaak voorkomt en niet opvalt, niet 
bijzonder

groot iets waarvan de maat meer is dan normaal

hebben dat het van iemand is, bezitten

heten die naam hebben

de hobby iets wat je graag doet in je vrije tijd

het huiswerk
het werk voor school dat je thuis moet leren of 
maken

het jaar
een periode van twaalf maanden: van januari tot 
en met december

de kantine
een ruimte in een school, bedrijf of vereniging 
waar je eten kunt kopen en opeten

kijken je ogen gebruiken

het kind een mens dat nog niet volwassen is

de klas een groep leerlingen die samen les krijgen
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koken eten klaarmaken

komen een plaats bereiken

kort met een kleine lengte

kunnen weten hoe iets moet en dat doen

laatst korte geleden

lang een hele tijd

de leerling iemand die les krijgt

lekker goed van smaak of geur

leren zorgen dat je iets weet of kunt

leuk als je iets of iemand prettig of aangenaam vindt

lezen woorden zien en begrijpen wat ze betekenen

het lid iemand die hoort bij een bepaalde groep of club

het lokaal de ruimte waarin je les krijgt op school

de moeder een vrouw die een of meer kinderen heeft

mooi prettig om te zien of te horen
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de muur een wand van steen

de muziek
klanken die mensen met hun stem of met een 
instrument maken

de naam
het woord waarmee je zegt hoe iemand of iets 
heet

de neef een zoon van je broer, zus, oom of tante

de nicht een dochter van je broer, zus, oom of tante

nieuw
iets wat nog niet lang bestaat of wat je nog niet 
lang hebt

oefenen herhalen om te leren

de oma de moeder van je vader of van je moeder

de oom
de broer van je vader of van je moeder; de man 
van een zus van je vader of van je moeder

de opa de vader van je vader of van je moeder

oud
als iemand al een lange tijd leeft, of iets wat al een 
lange tijd bestaat

praten iets zeggen, een gesprek hebben

het raam een opening in een muur met glas erin

schrijven
met een pen woorden op papier zetten of woorden 
op de computer typen
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soms niet altijd, af en toe

spelen
voor je plezier met iets bezig zijn, bijvoorbeeld met 
een sport

de sport
een activiteit om je lichaam te oefenen en te 
verbeteren

spreken iets zeggen, praten

de straat een weg tussen huizen

de tante
de zus van je vader of je moeder, of de vrouw van 
een broer van je vader of je moeder

de vader een man die een of meer kinderen heeft

vragen iets zeggen met als doel een antwoord te krijgen

vrij 
iemand die vrij is hoeft niet te werken of hoeft niet 
naar school

de week
een periode van zeven dagen: maandag tot en met 
zondag

wonen een vaste plek hebben waar je leeft

het woord een groep letters die samen een betekenis hebben

zijn 
dit woord gebruik je om te zeggen dat iets van een 
jongen of man is of bij die jongen of man hoort

de zus een meisje of vrouw met dezelfde ouders als jij
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