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de activiteit (-en) iets waar je mee bezig bent

de aflevering (-en) één deel van een serie verhalen, boeken of 
tv-programma’s

begeleiden met iemand meegaan, iemand steunen

de begeleiding de hulp die iemand krijgt, bijvoorbeeld bij zijn 
huiswerk of studie

de buitenlander (-s) een persoon uit het buitenland

buitenlands iets wat buitenlands is, gaat niet over 
Nederland of komt niet uit Nederland

de cake (-s) zachte koek die je moet snijden

de chips dunne, gebakken, zoute stukjes aardappel

de deelnemer (-s) iemand die meedoet aan iets

het diner (-s) het eten dat je ’s avonds eet

dineren eten in de avond

divers verschillend
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eenmaal één keer

fel hevig, sterk

het hapje (-s) iets kleins wat je eet tussen andere maaltijden 
door, of bij een andere maaltijd

interviewen vragen stellen waarop iemand anders antwoord 
geeft

het jaargetijde (-n) elk van de vier delen, seizoenen, van het jaar: 
lente, zomer, herfst en winter

de kaart (-en) een dik stuk papier waarop je kunt schrijven of 
typen

knikken je hoofd één keer of een paar keer op en neer 
laten gaan om ‘ja’ te zeggen of om te groeten

knippen een schaar gebruiken om je haar korter te 
maken, of om iets kleiner te maken of een 
andere vorm te geven

de knoop
(knopen)

een klein, rond ding waarmee je bijvoorbeeld 
een jas sluit

het materiaal
(materialen)

alles waarmee je iets kunt doen of wat je nodig 
hebt om iets te maken

moeilijk wat veel inspanning kost om te doen

nationaal iets wat voor het hele land is
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noodzakelijk iets wat moet gebeuren of gedaan worden

onterecht niet redelijk

opnemen de telefoon beantwoorden als iemand je belt

de organisatie (-s) een groep mensen die samenwerkt om iets te 
bereiken

organiseren voorbereiden om iets te regelen

het plaatje (-s) een foto of een tekening

plannen bepalen wat je gaat doen, hoe je het gaat doen 
en wanneer je het gaat doen

de planning (-en) een overzicht waarin staat welke dingen 
wanneer moeten gebeuren

het plezier het prettige gevoel dat je hebt als je blij bent of 
als je iets leuk vindt

rennen snel lopen

de samenvatting (-en) een kort verslag van de belangrijkste 
informatie, zonder de details

het seizoen (-en) elk van de vier delen van het jaar: lente, zomer, 
herfst en winter
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springen met kracht omhooggaan, waarbij je benen los 

van de grond komen

terecht als je er een goede reden voor hebt

het tiental (-len) een aantal van tien of ongeveer tien

treffen iets of iemand raken

tweemaal twee keer

uitgebreid iets wat groot, veel of ruim is

verdelen in meerdere stukken maken

de vereniging (-en) een organisatie van mensen die hetzelfde doel 
hebben

het verslag (-en) een verhaal over hoe iets is of is gegaan, of 
wat er gebeurd is, vaak op papier

vervangen de plaats van iets of iemand innemen

voorlezen een tekst lezen en de woorden uitspreken, 
zodat iemand anders ze kan horen

het water een vloeistof zonder kleur of smaak, en waaruit 
zeeën en rivieren bestaan
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zulk van dezelfde soort


