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aankondigen zeggen dat iets gaat gebeuren

de aanvraag
(aanvragen)

een officiële vraag om iets te krijgen

alsnog toch nog

de baas
(bazen)

iemand die zegt wat er moet gebeuren, iemand 
die een bedrijf heeft

balen iets heel vervelend vinden

baseren bepaalde informatie gebruiken om je mening te 
vormen

berekenen rekenen om te weten hoeveel iets is

het bezit iets wat van jou is

bezitten in bezit hebben

binnenshuis binnen in het huis

buitenshuis buiten het huis

doorbetalen blijven betalen, ook als iemand niet werkt
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de firma (-’s) het bedrijf

de handel het kopen en verkopen

handelen iets doen

indien als, in het geval dat

indienen iets officieel aanbieden of aangeven bij een 
officiële instantie

keurig heel netjes, zoals het hoort

de landbouw Op bewerkte grond planten laten groeien die 
mensen of dieren kunnen eten

het lot (-en) een stukje papier met daarop een nummer 
waarmee je een prijs kunt winnen

de manege (-s) een plaats waar je kunt leren rijden op een 
paard

ofzo dit woord gebruik je als je iets niet precies weet

de onderneming (-en) het bedrijf

het oogcontact de keer dat twee mensen elkaar recht in de 
ogen kijken
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de pinautomaat
(pinautomaten)

een apparaat waarmee je met een bankpas 
kunt betalen of geld kunt halen van je rekening

de pincode (-s) een geheim getal dat je gebruikt om met je 
bankpas te betalen of geld te halen

plukken bloemen of vruchten van bomen of planten 
trekken

de premie (-s) een bedrag dat je moet betalen voor een 
verzekering

de rente (-s of -n) extra geld dat je van de bank krijgt als je geld 
op een rekening hebt; extra geld dat je moet 
betalen als je geld hebt geleend

schenken als cadeau geven

het schoolkamp (-en) een korte reis van een of meer schoolklassen, 
waarbij de leerlingen in tenten slapen

de slaapzak (-ken) een soort dikke deken die je dichtmaakt met 
een rits, waarin je kunt slapen

de sollicitatie (-s) de keer dat je probeert een bepaalde baan te 
krijgen

sparen bewaren voor later, vooral geld

het stukloon het loon dat je krijgt voor elk stuk werk dat je 
aflevert

de teruggave (-n) het teruggeven van geld
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terugvragen vragen om weer te krijgen wat eerder al van jou 

was

uitbetalen geld geven voor iets wat iemand gedaan heeft, 
bijvoorbeeld werk

de uitgave (-n) het bedrag dat je uitgeeft

de uitkering (-en) geld dat je krijgt van de overheid of van een 
verzekering

uitrekenen door te rekenen bepalen hoeveel iets is

vakkenvullen in een winkel aanvullen wat verkocht is

varen met een boot over het water gaan

vastleggen een regel of afspraak opschrijven zodat die 
daarna geldt

het vervoer middelen waarmee iets of iemand van de ene 
plaats naar de andere plaats gebracht kan 
worden

verzekerd als je een verzekering hebt, zodat je geld krijgt 
als je bijvoorbeeld ziek bent of schade hebt

de wereldreis
(wereldreizen)

een reis naar verschillende delen van de we-
reld


