
THEMA 7 FILM
beginner

WOORD VERTALING BETEKENIS

de actie dat wat je doet, de daad, de handeling

alle elke, zonder uitzondering

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

draaien
 'er draait een film in de bioscoop' betekent dat er 
een film te zien is in de bioscoop

het einde het laatste deel van iets

de favoriet het leukst van alles of iedereen

het feest
een bijeenkomst van mensen die iets vieren, 
bijvoorbeeld een verjaardag

het feit iets waarvan zeker is dat het waar is

de film
bewegende beelden met geluid in de bioscoop of 
op tv die een verhaal vertellen

de foto een plaatje dat gemaakt is met een camera

de fotograaf iemand die voor zijn beroep foto’s maakt

de gast iemand die op bezoek is

het geld dat wat je gebruikt om dingen te kopen

gezellig als je het samen met anderen prettig hebt

de god
het hoogste wezen in het jodendom, het 
christendom en de islam
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heel erg

helemaal totaal, volledig

hoe op welke manier

houden van liefde voelen voor iemand of iets

het kind een mens dat nog niet volwassen is

klaar
aan iets wat klaar is, hoeft niets meer te gebeuren; 
het is af

lastig moeilijk

de liefde
het gevoel dat je van iets of iemand houdt, of dat je 
iets of iemand heel leuk vindt

liefst het meest graag van alles

het meisje een nog niet volwassen vrouw

niks geen enkel ding

nou
een woord zonder speciale betekenis, zoals in 'wat 
is er nou allemaal gebeurd'

oké
als iets oké is, is het goed, in orde; je kunt het ook 
zeggen als antwoord op een vraag

het oog de twee ronde dingen in je gezicht waarmee je kijkt

ook net zoals iemand of iets anders
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de ouder een vader of een moeder

prima heel goed

rustig zonder gestoord te worden

sorry
dit woord gebruik je om te zeggen dat je ergens 
spijt van hebt

spannend een beetje eng, maar vaak tegelijkertijd ook leuk

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

steeds iedere keer weer

te meer dan goed is

de tekst woorden die één verhaal vormen

tot niet verder dan

trouwen
voor de wet beloven dat je met iemand samen gaat 
leven

vanaf
dit woord gebruik je om te zeggen waar of wanneer 
iets begint

vanavond op de avond van deze dag

volgens zoals iemand het zegt of vindt

het voordeel
een eigenschap waardoor iets beter is dan iets 
anders
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de vraag
iets wat je zegt en waarop je een antwoord 
verwacht

wanneer op welke tijd of datum

wat dit woord gebruik je om te vragen naar iets

welk
dit woord gebruik je om te vragen wie of wat 
iemand precies bedoelt

het werk
een activiteit om geld te verdienen of een activiteit 
die je moet doen

zien met je ogen waarnemen

zijn
dit woord gebruik je om te zeggen dat iets of 
iemand bestaat of op een bepaalde manier is

de zin
een groep woorden die samen een betekenis 
hebben

zingen met je stem muzikale klanken laten horen

zo
met dit woord geef je nadruk, bijvoorbeeld 'ik vind 
groente (niet) zo lekker'
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