
THEMA 3 BELLEN EN MAILEN
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

de aanpak de manier waarop je iets doet of gaat doen

aanstaand iets wat binnen korte tijd gaat gebeuren

de aantekening 
iets wat je opschrijft om terug te kunnen lezen of te 
onthouden

de absentie de keer dat je niet aanwezig bent

de ambtenaar iemand die voor de overheid werkt

beschikbaar
als je iets kunt krijgen of ergens gebruik van kunt 
maken

binnen
met dit woord geef je aan dat het korter duurt dan 
de genoemde tijd

de boete een straf die eruit bestaat dat je geld moet betalen

communiceren contact hebben, bijv. in een gesprek

de directie 
een groep mensen die de baas is van een 
organisatie

de doelstelling 
het doel dat je vooraf hebt bepaald en dat je wilt 
bereiken

doorgeven laten weten

het dossier
alle papieren en  gegevens in een computer, met 
informatie over één persoon of één onderwerp

dringend iets is zo belangrijk dat het meteen moet  gebeuren

elke
iedere; dit woord gebruik je als je alle mensen, 
dieren of dingen bedoelt
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gaan naar een andere plaats bewegen

geldig
als iets voldoet aan alle voorwaarden om het 
officieel te gebruiken

gewoonlijk zoals het meestal gebeurt

halverwege op de helft

herhaaldelijk meerdere keren; vaker

hierover over dit onderwerp

hiervoor voor dit moment

langdurig iets dat lang duurt

de leerplichtambtenaar 
iemand die voor de overheid werkt en controleert 
of iedereen die nog geen 16 is wel naar school gaat

de medewerker iemand die bij een organisatie of een bedrijf werkt

de mentor 
iemand die leerlingen en studenten helpt bij hun 
studie

met betrekking tot in verband met

de noodzaak iets wat dringend is

onaardig niet aardig
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opnemen contact opnemen is iemand bellen of mailen

pas nog maar net

de pech iets vervelends dat jou toevallig over komt

de plek plaats, ruimte, tijd

het schema
een tekening die op een simpele manier laat zien 
hoe iets werkt, of wat gedaan moet worden

schriftelijk als iets geschreven of getypt is

het signaal
een teken waarmee je iets of iemand waarschuwt 
of iets duidelijk maakt

spijten 'het spijt me' betekent hetzelfde als 'sorry' 

spoedig binnen korte tijd, snel

tamelijk nogal

de tandarts een dokter voor tanden en kiezen

telefonisch via de telefoon

terugdringen in aantal of hoeveelheid beperken

tevens ook
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tevoren voor dat moment

tijdig op tijd, niet te laat

tolereren iets toestaan

vanzelfsprekend natuurlijk, uiteraard

vastleggen
een regel of afspraak opschrijven zodat die daarna 
geldt

verhinderd als je niet de mogelijkheid hebt om er te zijn

de verlofaanvraag een verzoek om vrij te krijgen van je werk of school 

vermelden officieel noemen, officieel laten weten

de verstoring
de keer dat een situatie op een vervelende manier 
veranderd wordt

verzetten naar een ander tijdstip verplaatsen

het verzoek de vraag om iets te doen of juist niet te doen

het verzuim er niet zijn terwijl je er eigenlijk wel moet zijn

vol als er niets meer bij kan

voorkomen zorgen dat iets niet gebeurt

voortaan vanaf dit moment
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waarmee met wat of met welke

weliswaar
dit woord gebruik je als je eerst zegt dat iets zo is, 
en daarna iets anders zegt

welkom
welkome mensen of dingen komen op een goed 
moment

zeer heel erg
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