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aanvullen toevoegen omdat er iets ontbreekt

de actualiteit (-en) dat wat nu gebeurt en belangrijk is

actueel iets wat nu gebeurt en nu belangrijk is

anti als je tegen iets bent en vindt dat het niet goed 
is of niet moet gebeuren

beleefd zich vriendelijk en netjes en met respect 
gedragen

de belofte (-s of -n) iets wat je belooft

beschadigen iets (een beetje) kapot maken

het besluit (-en) de keuze die je maakt, de beslissing

beweren iets zeggen waarvan niet zeker is of het waar is

de bewering (-en) een uitspraak waarvan niet zeker is of die waar 
is

desnoods als het niet anders kan

feitelijk als iets in de werkelijkheid zo is
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gepensioneerd als iemand is gestopt met werken vanwege zijn 

leeftijd

gerust als er geen bezwaar tegen iets is

gestrest als iemand last heeft van spanning, 
bijvoorbeeld omdat hij het druk heeft of iets 
belangrijks moet doen

inzien begrijpen en accepteren

irriteren vervelende gevoelens veroorzaken bij iemand

de jongelui jonge mensen

de keus 
(keuzes of keuzen)

de keer dat je kiest of de mogelijkheid om te 
kiezen

de keuze (-s of -n) de keer dat je kiest of de mogelijkheid om te 
kiezen

legaal als iets volgens de wet mag

de medeleerling (-en) iemand die net als jij een leerling is

meekijken samen met anderen kijken; kijken hoe anderen 
iets doen

meest het grootste aantal, de overtreffende trap van 
‘veel’
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de molen (-s) een hoog en smal gebouw met vier wieken die 

door de wind in het rond gaan, om dingen te 
malen of om water te verplaatsen

het motief
(motieven)

de reden waarom je iets doet

het nut wat het oplevert

omrekenen uitrekenen wat de waarde is in een andere 
eenheid/maat

omverlopen zo lopen dat iets of iemand valt

onbeleefd niet beleefd

ondersteboven met de onderkant boven

ontvrienden verwijderen uit je lijst met contactpersonen op 
Internet, bijvoorbeeld op Facebook

de paniek een plotselinge grote angst 

het pensioen (-en) een uitkering waarvoor veel mensen sparen 
als ze werken, en die ze daarna elke maand 
krijgen als ze vanwege hun leeftijd stoppen met 
werken

pro als je pro bent, ben je voor iets en vind je dat 
het goed is of moet gebeuren
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de stageplek (-ken) een plaats in een organisatie waar je stage 

kunt lopen

toevoegen bij iets anders doen

uithouden doorgaan met iets, ook als het moeilijk is

uitzenden op tv laten zien of op de radio laten horen

uitzetten groter worden

verbergen zorgen dat niemand het ziet

verslaafd als je niet meer zonder iets kunt

voordoen iets doen om iemand anders te laten zien hoe 
het moet

wegleggen op een andere plaats leggen

wekenlang veel weken achter elkaar

de woonplaats (-en) stad of dorp waar je woont

zichtbaar wat je kunt zien
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zoal dit woord gebruik je als het over verschillende 

voorbeelden gaat

te maken hebben met verband hebben met iemand of iets


