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WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
de advertentie (-s) een tekst waarmee een persoon of bedrijf 

reclame maakt

de baan
(banen)

het werk dat je doet voor geld

de bakker (-s) iemand die broden bakt en verkoopt

bang iemand die bang is, heeft het gevoel dat er iets 
vervelends kan gebeuren

de bedoeling (-en) iets wat je bedoelt of wat je wilt laten gebeuren

het bedrag (-en) de hoeveelheid geld

het been
(benen)

het deel van je lichaam tussen je billen en je 
voet

de bijbaan
(bijbanen)

het werk dat je erbij doet voor geld, naast je 
gewone werk of je school

de brommer (-s) een fiets met een motor

bruto een bedrag waarover je nog geen belasting 
hebt betaald

de buurt (-en) een deel van een dorp of een stad

de centimeter (-s) een honderdste deel van een meter
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de dag (-en) de periode dat het licht is

het diploma (-’s) een officieel papier dat bewijst dat je bent 
geslaagd, bijvoorbeeld voor een opleiding

het doel (-en) iets wat je wilt bereiken

erg dit woord gebruik je om het woord erna sterker 
te maken; heel veel, hevig

de hand (-en) deel van je lichaam aan het eind van je arm 
met vijf vingers

heerlijk erg lekker, heel fijn

heten die naam hebben

de korting (-en) het bedrag dat je minder hoeft te betalen

kwijt als je iets niet kunt vinden

lief heel aardig of geeft je een goed gevoel

het loon
(lonen)

het geld dat je krijgt voor het werk dat je doet, 
het salaris

miljoen het getal 1.000.000
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moe als je moe bent, wil je rusten of slapen

nazeggen zeggen wat een ander heeft gezegd

netto het bedrag waar je al belasting over betaald 
hebt

oud als iemand al een lange tijd leeft, of iets wat al 
een lange tijd bestaat

de ouder (-s) een vader of een moeder

het recht (-en) iets wat je mag doen of hebben, bijvoorbeeld 
volgens de wet

recht niet gebogen, zonder bochten

rekenen werken met getallen

de schulden het geld dat je nog moet betalen aan iemand

solliciteren proberen een bepaalde baan te krijgen

de supermarkt (-en) een grote winkel met eten, drinken en andere 
boodschappen voor in huis, die je zelf kunt 
pakken

terugkrijgen weer krijgen wat eerder al van jou was, of als 
reactie krijgen
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de tomaat
(tomaten)

een ronde, rode vrucht die vaak als groente 
wordt gebruikt

totaal alles bij elkaar

het totaal
(totalen)

alle getallen of bedragen samen

tussen op een plaats met aan beide kanten iets of 
iemand

de uitverkoop de periode dat winkels sommige spullen 
goedkoper verkopen dan normaal

vaak veel keer

verliezen het niet langer hebben

vullen vol maken

weggaan naar een andere plaats gaan

werken taken doen

de werkgever (-s) iemand bij wie je in dienst bent en die loon 
geeft voor het werk dat je doet

de werknemer (-s) iemand die voor een werkgever werkt
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de winkel (-s) een gebouw waarin je dingen kunt kopen

het zakgeld het geld dat kinderen van hun ouders krijgen 
om kleine dingen van te kopen

zeuren op een vervelende manier steeds hetzelfde 
zeggen of vragen om iets te bereiken of om te 
klagen

zoals met dit woord geef je een vergelijking


