
WOORDENLIJST THEMA 16 GELD EN WERK - A2

1 © DISK, Boom Amsterdam

WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
afmaken zorgen dat iets klaar is

anderzijds dit woord gebruik je om duidelijk te maken dat 
iets twee aspecten heeft, waarvan je nu het 
tweede noemt

arm dat je niet veel geld en niet veel spullen hebt

de belasting (-en) een bedrag dat je aan de overheid moet beta-
len, bijvoorbeeld een deel van wat je verdient, 
of een deel van iets wat je koopt in een winkel

bepalen vaststellen, beslissen 

bewaren niet wegdoen

de boerderij (-en) het gebouw waar een boer woont en werkt

het budget (-s of -ten) het bedrag dat beschikbaar is voor iets

het café (-s) een gebouw waar je iets kunt drinken en 
mensen kunt ontmoeten

dikwijls vaak

echt iets wat is wat het lijkt, niet nep

het eind (-en) het laatste deel van iets
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enerzijds dit woord gebruik je om duidelijk te maken 

dat iets twee kanten heeft, waarvan je nu het 
eerste noemt

de euro (-’s) het geld in Nederland en in de meeste andere 
Europese landen

het experiment (-en) een onderzoek om te kijken hoe iets is of hoe 
iets werkt

het feest (-en) een bijeenkomst van mensen die iets vieren, 
bijvoorbeeld een verjaardag

gunstig iets wat iemand voordeel geeft

hooguit niet meer dan

iets een ding of zaak, zonder dat je precies weet 
welk ding of welke zaak

iets een ding zonder dat je weet wat; een beetje

het inkomen (-s) het geld dat je verdient met werken

komen een plaats bereiken

de koptelefoon (-s) een apparaat dat je op je hoofd zet om ergens 
naar te luisteren, zonder dat andere mensen 
dat kunnen horen

lenen iets van iemand anders gebruiken en dat 
daarna weer teruggeven
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de loonstrook
(loonstroken)

een papier waarop staat hoeveel je verdient en 
hoeveel belasting je betaalt

nodig iets wat er moet zijn, iets wat je niet kunt 
missen

het nummer (-s) een cijfer dat de plaats in een reeks aangeeft

officieel iets wat is zoals de leiding of de regering dat 
heeft vastgesteld

opeens snel en niet verwacht

openbaar iets wat iedereen mag zien of mag gebruiken

opnieuw nog een keer

overblijven niet weg zijn, niet op zijn

overdreven iets wat te veel of te erg is

de overheid
(overheden)

de regering

het overzicht (-en) alles goed kunnen zien en begrijpen

het principe (-s) een vaste mening over wat goed of fout is
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simpel eenvoudig

storten van een hoogte hard naar beneden vallen

tegelijk op hetzelfde moment, in dezelfde periode

tenminste althans

uitgeven geld besteden om iets te kopen

uitknippen met een schaar iets weghalen

het verband (-en) de manier waarop twee of meer personen of 
zaken met elkaar te maken hebben

verdienen als loon ontvangen voor het werk dat je doet

verklaren duidelijk maken, uitleggen

het voorbeeld (-en) een verhaal of afbeelding om iets duidelijk te 
maken

vorig wat eerder gebeurde of kwam

warm met een hoge temperatuur
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de wesp (-en) een insect met vleugels en gele en zwarte 

strepen, dat in de zomer leeft en dat kan steken

de zeep een product om je mee te wassen

zielig als andere mensen het vervelend voor je 
vinden


