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WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
 aanpakken hoe je iets gaat doen of oplossen, bijvoorbeeld 

een probleem. 

het afval alles wat je weggooit omdat je het niet meer 
kunt gebruiken

de afwas de borden, vorken, lepels enzovoort die je na 
het eten moet schoonmaken

de agent (-en) iemand die bij de politie werkt

de alcohol een stof in sommige dranken, die invloed heeft 
op je geest en je lichaam

beginnen gaan doen, het eerste deel van iets doen, eerst 
doen

de beloning (-en) iets wat je krijgt omdat je iets goed hebt gedaan

bestaan in de wereld voorkomen, leven

het bestaan het leven, het feit dat iets of iemand bestaat

de betekenis (-sen) de inhoud van iets, wat iemand met iets bedoelt

de boete (-s) een straf die eruit bestaat dat je geld moet 
betalen

het contact (-en) de keer dat je iemand ziet of aanspreekt, in het 
echt of via je telefoon
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deelnemen meedoen aan iets

de dief
(dieven)

iemand die steelt, dingen wegpakt

durven je niet laten tegehouden omdat je bang bent

eigen van jezelf

de foto (-’s) een plaatje dat gemaakt is met een camera

fout niet goed of niet zoals het moet zijn, verkeerd

geel een lichte kleur, de kleur van een citroen

goed van een hoge kwaliteit

goed zoals het moet zijn, correct, juist

graag met plezier

de groep (-en) een aantal mensen of dieren bij elkaar

de kluis
(kluizen)

een kast van sterk materiaal die je op slot kunt 
doen en waarin je bijvoorbeeld geld en 
belangrijke papieren bewaart
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laatst aan het einde; de achterste persoon in een rij 

of groep

de leeftijd (-en) het aantal jaar dat je al leeft

de lijst (-en) een rij woorden, namen of zinnen onder elkaar

de medewerker (-s) iemand die bij een organisatie werkt

mee dit woord gebruik je om te zeggen dat je iets 
samen met iets of iemand doet

het meisje (-s) een nog niet volwassen vrouw

de mentor
(-s of mentoren)

iemand die leerlingen en studenten helpt bij 
hun studie

het mes (-sen) een scherp voorwerp om mee te snijden

mogelijk iets wat mogelijk is, kan gebeuren of kun je 
doen

mogen toestemming hebben

niet dit woord gebruik je om iets te ontkennen

opschrijven met pen of potlood op papier schrijven
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overal op alle plaatsen

overal op alle plaatsen

precies juist, nauwkeurig

de reden (-en) het antwoord op de vraag waarom je iets doet 
of waarom iets gebeurt

de schoen (-en) het voorwerp dat je aan je voet doet als je naar 
buiten gaat

sinds vanaf

stelen in het geheim iets meenemen wat niet van jou 
is

stout als je iets doet wat niet mag

de straf (-en) een vervelende maatregel als iemand iets heeft 
gedaan wat tegen de regels is

tijdens terwijl iets gebeurt

de tuin (-en) een stuk grond bij een huis om bijvoorbeeld 
planten en bomen in te laten groeien

verder wat nog overblijft; na het andere
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verschrikkelijk heel erg vervelend

willen voelen dat je iets graag zou hebben of doen

het zakmes (-sen) een klein mes dat je kunt inklappen en in je zak 
kunt doen

zingen met je stem klanken laten horen

zoveel een bepaalde hoeveelheid


