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WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
alles alle dingen

altijd de hele tijd, elke keer weer

het antwoord (-en) de reactie op een vraag

bekend als iemand of iets bekend is, kennen veel 
mensen die persoon of dat ding

binnen in een ruimte

het commentaar
(commentaren)

opmerkingen als reactie op iets

controleren kijken of iets goed is

daarin in dat ding

het detail (-s) een heel klein deel van iets groters

de deur (-en) een grote plaat die een opening afsluit in 
bijvoorbeeld een huis, een kast of een auto

deze dit woord gebruik je als je iets bedoelt wat 
dichtbij is; je gebruikt het bij een de-woord

dicht niet open
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de eeuw (-en) een periode van honderd jaar

het evenwicht de toestand dat het gewicht aan beide kanten 
gelijk is, waardoor iets of iemand niet valt

het geklets het praten over onbelangrijke dingen

gemeenschappelijk iets wat van meerdere mensen is

het geval (-len) een bepaalde toestand of situatie

hebben dat het van iemand is, bezitten

de hoop de wens dat iets zal gebeuren wat je graag wilt

illegaal als iets volgens de wet niet mag

de inbreker (-s) iemand die een gebouw in gaat door een raam 
of deur kapot te maken om iets te stelen

de informatie de gegevens over een onderwerp waardoor je 
iets meer weet

invullen de gevraagde informatie opschrijven of typen 
op de lege plaatsen

de kampioen (-en) iemand of een groep die de beste is in iets, 
bijvoorbeeld in een sport
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de kleindochter (-s) de dochter van een dochter of een zoon

het kleinkind (-eren) het kind van een dochter of een zoon

de kleinzoon
(kleinzonen)

de zoon van een dochter of een zoon

de markt (-en) plaats, vaak buiten op straat, waar mensen 
producten verkopen

min minder dan nul

mislukken niet gaan zoals het de bedoeling was

niemand geen enkele persoon

nog weer, opnieuw

de pech iets vervelends dat jou toevallig overkomt

de prijs
(prijzen)

het bedrag dat je voor iets moet betalen

prima heel goed

het profiel (-en) de beschrijving van een persoon



WOORDENLIJST THEMA 15 SOCIAL MEDIA - A1

4 © DISK, Boom Amsterdam

WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
steeds iedere keer weer

de tas (-sen) een soort zak met een riem, waarin je dingen 
kunt doen om mee te nemen

het teveel het deel dat je overhoudt

de tijd (-en) dat wat je meet met een klok

de uitzending (-en) een programma op de radio of de tv

verboden iets wat je niet mag doen

voorkomen zorgen dat iets niet gaat gebeuren

de vrouw (-en) een volwassen persoon van het vrouwelijk 
geslacht

wakker als je niet slaapt

weinig een klein aantal

weten kennis hebben van iets

zoiets iets wat lijkt op wat gezegd is


