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aanspreken tegen iemand beginnen te praten

arresteren iemand meenemen naar het politiebureau 
omdat hij iets heeft gedaan wat niet mag

begaan doen, maken

de bekeuring (-en) een papier waarop staat dat je geld moet 
betalen omdat je iets hebt gedaan dat niet mag 
volgens de wet

belonen iemand iets geven omdat hij iets goed heeft 
gedaan

benaderen naar iemand gaan om iets te vragen

beveiligen zorgen dat iets of iemand veilig is, iets of 
iemand beschermen tegen iets

de beveiliger (-s) iemand die voor zijn werk personen of dingen 
beschermt

de beveiliging (-en) de keer dat iets of iemand wordt beveiligd; de 
manier waarop iets of iemand wordt beveiligd

het binnenland het gebied binnen de eigen grenzen van een 
land

de bushalte (-s of -n) een vaste plaats op straat waar je in de bus 
kunt stappen

de cola een bepaalde zoete, bruine frisdrank
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communiceren je gedachten duidelijk maken aan iemand 

anders, bijvoorbeeld door te praten of te 
schrijven

de dansles (-sen) een les om te leren dansen

de deelname de keer dat je meedoet

de disco (-’s) de korte vorm van 'de discotheek', een plaats 
waar je kunt dansen op popmuziek

de fietser (-s) iemand die fietst

het gemak de situatie waarin iets gemakkelijk is

hiervoor voor dit moment of deze plaats

jagen dieren proberen te vangen en te doden

jatten stelen

de klap (-pen) een kort, hard geluid

meewerken samen met anderen werken

onverantwoordelijk niet verstandig, zonder na te denken over de 
gevolgen
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overtreden iets doen wat niet mag volgens weten of regels

de overtreder -s iemand die iets heeft gedaan wat niet mag 
volgens wetten of regels

het park -en een gebied in een stad of dorp met gras en 
planten, waar iedereen mag komen

de rechtbank -en een gebouw waar rechters bepalen of een 
persoon zich volgens de wet heeft gedragen, 
en bepalen wat de straf is als die persoon dat 
niet heeft gedaan

de rechtszaak rechtszaken het onderzoek dat de rechter doet om te kun-
nen bepalen of iemand zich aan de wet heeft 
gehouden en welke straf iemand krijgt als die 
persoon dat niet heeft gedaan

regelen zorgen dat iets gebeurt

de regeling -en een officiële afspraak over hoe iets moet ge-
beuren

het restafval geen meervoud het afval dat overblijft als je alles eruit hebt 
gehaald wat je opnieuw kunt gebruiken

de route -s de wegen die je moet volgen om ergens te 
komen

de schoolregel -s wat je wel en niet mag doen op school

specifiek specifieke dingen horen in het bijzonder bij iets, 
of gelden alleen in dit ene geval
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de spijt geen meervoud het gevoel dat je heb als je iets gedaan hebt 

wat verkeerd was

het strafblad (-en) -en een officieel document waarin alle straffen zijn 
bijgehouden die iemand eens van de rechter 
heeft gekregen

tamelijk nogal

de toon (tonen) tonen een klank op een bepaalde hoogte

de vechtpartij (-en) -en de situatie dat er ruzie gemaakt wordt met 
geweld

vegen met een schuivende beweging vuil of rommel 
verwijderen

voortaan vanaf dit moment

waarvoor voor wat, voor welk doel

het wachtwoord (-en) -en een geheim woord dat je nodig hebt om te 
worden toegelaten

wegen vaststellen wat het gewicht is van iets of 
iemand

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

het zwerfafval geen meervoud het afval dat mensen op straat of in de natuur 
hebben gegooid


