
WOORDENLIJST THEMA 15 SOCIAL MEDIA - A2

1 © DISK, Boom Amsterdam

WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
aandoen aan je lichaam doen

aarzelen wachten voordat je iets doet, meestal omdat je 
niet durft of niet kunt kiezen

de achterkant (-en) de kant die achter zit, de kant tegenover de 
voorkant

afschaffen een einde maken aan een regel of gebruik

alsof dit woord gebruik je om te zeggen dat iets niet 
zo is als het lijkt

beantwoorden een reactie geven op een vraag

het bericht (-en) dat wat je zegt of schrijft om iemand iets te 
laten weten, bijvoorbeeld met een telefoon of 
een brief of e-mail

boeien de aandacht vasthouden, leuk vinden

compleet volledig

eventueel als iets een mogelijkheid is; iets dat misschien 
nodig is

de generatie (-s) alle mensen die ongeveer dezelfde leeftijd 
hebben

de handicap (-s) een toestand waardoor je een deel van je 
lichaam of je geest blijvend niet goed kunt 
gebruiken
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inleveren naar een plaats brengen waar iets hoort en het 

daar geven

kennen weten wat of wie iets of iemand is, weten hoe 
iets of iemand is

meevallen minder erg zijn dan je van tevoren had 
verwacht

middelbaar tussen jong en oud in, of tussen hoog en laag 
in

nadoen hetzelfde doen

onrustig met veel beelden, geluiden of bewegingen

opgroeien volwassen worden

ophalen naar een plaats gaan om iets of iemand mee te 
nemen

opzoeken proberen iets of iemand te vinden

overdrijven iets op zo’n manier vertellen dat het mooier of 
groter lijkt dan het is

overnemen niet in de winkel kopen, maar van de vorige 
eigenaar

het papier (-en) materiaal waarop je kunt schrijven en waarvan 
bijvoorbeeld boeken zijn gemaakt
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de partner (-s) de persoon met wie je samenleeft of met wie je 

samen iets doet

de politie een groep mensen die ervoor zorgen dat 
iedereen zich aan de wet houdt en dat het 
veilig is in het land

het politiebureau (-s) het kantoor van de politie

het probleem
(problemen)

een moeilijke vraag of situatie die je niet 
meteen kunt oplossen

de realiteit de toestand zoals dingen echt zijn

redden uit een gevaarlijke situatie helpen

schaatsen over het ijs bewegen met een speciaal soort 
schoen

schelen verschillen

seksueel iets wat te maken heeft met seks en vrijen

sommige een paar, niet alle

de stage (-s) het werk dat je doet om iets te leren, als 
onderdeel van je opleiding

het toestel (-len) een apparaat waarmee je iets kunt maken of 
doen
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twijfelen niet weten wat je moet doen

het type (-s of -n) persoon of ding met specifieke kenmerken

vaag iets wat niet duidelijk of helder is

vannacht in de nacht na deze dag, of in de nacht voor 
deze dag

verbieden bepalen dat iets niet mag

vermoeden denken dat iets waarschijnlijk zo is

verschijnen zichtbaar worden

de video (-’s) een kort filmpje met muziek

volgend wat erna komt

de voorkant (-en) de kant die voor zit

vrijwel bijna

waarschuwen zeggen dat iets gevaarlijk of dat je er nadeel 
van zult hebben
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de zaak
(zaken)

iets wat geen mens of dier is

de zijkant (-en) de kant die niet boven of onder is


