
THEMA 3  BELLEN EN MAILEN
halfgevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

afwezig als je er niet bent

afzeggen zeggen dat je niet komt of dat iets niet doorgaat

de assistent
iemand die voor zijn beroep iemand anders helpt 
bij zijn werk, bijvoorbeeld door de gemakkelijkere 
taken te doen

automatisch vanzelf

behoorlijk erg, zeer

de beslissing de keuze die je maakt

de controle de keer dat je kijkt of iets klopt of goed is, de check

de dienst een handeling waarmee je iemand helpt

eens
een woordje zonder speciale betekenis; 'ik zal je 
eens wat moois laten zien'

eindigen niet verder gaan, niet doorgaan

het e-mailadres
het adres waarop je digitale post ontvangt of 
waarvandaan je digitale post stuurt

even korte tijd, eventjes

de feestdag
een dag waarop je iets viert, vaak ieder jaar 
opnieuw

het formulier  een lijst met vragen die je moet invullen

gedurende terwijl het gebeurt

de handtekening
je naam zoals je die met de hand schrijft op 
officiële papieren

helaas jammer; dat zeg je wanneer je spijt hebt
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de huisarts je eigen dokter

het huwelijk het trouwen of getrouwd zijn

ingewikkeld iets wat moeilijk te begrijpen, te leren of te doen is

de maatregel
dat wat je doet om iets op te lossen of te 
veranderen

maximaal  niet meer dan

meer
een grotere hoeveelheid; dit woord is een vorm 
van 'veel'

minimaal niet minder dan

de mogelijkheid iets wat kan, de gelegenheid

noteren opschrijven om te onthouden

onbekend als je niet weet wat of wie het is

ondertekenen
je handtekening zetten onder aan een officieel 
papier of een brief

onmogelijk
als iets niet kan gebeuren of als je iets niet kunt 
doen

opbellen via de telefoon contact zoeken

overdag als het licht is, tussen de ochtend en de avond

perfect iets wat helemaal goed is, zonder fouten

persoonlijk zelf, niet een ander

rechtstreeks  iets wat op de snelste manier gebeurt

de sms
een kort bericht dat je kunt versturen via je 
mobiele telefoon
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spellen 
een woord letter voor letter uitspreken of 
opschrijven

streng
als iemand wil dat anderen zich aan de regels 
houden en snel straft

het te-laat-formulier een brief die je moet halen als je niet op tijd bent

tenzij behalve als

de tip een korte, goede raad

de toestemming het feit dat je iets mag

tussen op een plaats met aan beide kanten iets of iemand

de uitzondering iets wat anders is dan wat normaal geldt

vanavond op de avond van deze dag

vandaag op deze dag

vanmiddag op de middag van deze dag

vanmorgen op de ochtend van deze dag

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

het verlof een periode waarin je niet hoeft te werken

de voicemail 
een bericht dat je kunt inspreken als iemand de 
telefoon niet opneemt

de voorwaarde 
iets wat moet gebeuren voordat iets anders mag 
gebeuren

de waarschuwing 
de woorden waarmee je tegen iemand zegt dat er 
straf of gevaar dreigt 

zelfstandig niet van iemand of iets afhankelijk
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de ziekmelding 
de keer dat je zegt dat je niet kunt komen omdat je 
ziek bent
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zomaar zonder aanleiding
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