
THEMA 8 RUZIE
gevorderd

WOORD VERTALING BETEKENIS

aankunnen even sterk of sterker zijn

accepteren
iets goedvinden wat je eigenlijk niet wilt, je niet 
verzetten tegen iets

anoniem als niet bekend is wie het is

de bedreiging de situatie dat iets of iemand wordt bedreigd

bewust
weten dat je iets op een bepaalde manier doet of 
waarom je een bepaalde keuze maakt

het conflict
ruzie doordat mensen ergens verschillende 
meningen over hebben

confronteren
iemand iets laten zien of weten wat hij liever niet 
ziet of weet

creëren maken, laten ontstaan

discussiëren
een gesprek voeren waarbij iedereen zijn mening 
geeft

emotioneel
als iemand sterke gevoelens heeft; als iets sterke 
gevoelens oproept

ergens op een of andere plaats

ervaren
meemaken, voelen, beleven en daardoor weten 
hoe iets is

de hand
deel van je lichaam met vijf vingers, aan het eind 
van je arm

de instantie het moment

langs aan de kant van, in de lengte van
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letterlijk  volgens de precieze betekenis

melden laten weten (dat je er bent)

negeren geen aandacht geven

nieuwsgierig
als je graag veel wilt weten, ook over dingen die 
niet voor jou zijn bedoeld

onderling met elkaar, zonder anderen erbij

opkomen voor iemand of iets proberen te beschermen

opsluiten
zorgen dat een mens of dier niet weg kan uit een 
ruimte

overgaan ophouden, verdwijnen

overkomen te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis

de overtreding iets doen wat tegen de regels is

overwegen nadenken over een mogelijkheid

plagen voor de grap een beetje boos proberen te maken

reden
het antwoord op de vraag waarom je iets doet of 
waarom iets gebeurt

de rotschool een school die niet leuk is

de situatie hoe iets is, de toestand
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spugen
het water in je mond met kracht naar buiten 
brengen

tegenover aan de overkant van

terugdoen
iets terugdoen is hetzelfde doen wat iemand bij jou 
heeft gedaan

terugschelden op iemand schelden omdat die jou uitscheldt

toen in die tijd

triest treurig, droevig

uit de hand lopen steeds iets heviger worden

het uiterlijk
de manier waarop iets of iemand er van de 
buitenkant uitziet

uiterst heel erg, iets wat niet verder kan

verspreiden zorgen dat iets op verschillende plaatsen komt

de volgorde
de manier waarop mensen of dingen op elkaar 
volgen

wellicht misschien, mogelijk

het zelfvertrouwen het geloof dat het je zal lukken wat je wilt bereiken

zwak met weinig kracht
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