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WOORD VERTALING BETEKENIS VOORBEELDZIN
de administratie (-s) het verzamelen en bewaren van de gegevens 

die nodig zijn om een bedrijf of instelling goed 
te leiden

de behoefte (-s of -n) iets wat je nodig hebt of graag wilt hebben

behoorlijk erg, zeer

besteden uitgeven, gebruiken

de categorie (-ën) de groep waar iets of iemand bij hoort vanwege 
zijn kenmerken

de club (-s) een vereniging, bijvoorbeeld voor een sport of 
een hobby

dagelijks gebeurt elke dag

dichtbij op kleine afstand

genieten plezier hebben; leuk of lekker vinden

hangen ergens steeds aanwezig zijn zonder duidelijk 
doel en zonder iets te doen

hiernaartoe naar de genoemde plaats

individueel iets wat voor iedereen apart is
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de interesse (-s of -n) aandacht voor iets of iemand

jarig als je de datum waarop je geboren bent weer 
meemaakt

kennismaken iemand of iets voor het eerst ontmoeten

kopiëren iets precies zo maken als iets dat al bestaat

de laan
(lanen)

een weg met bomen

lelijk iets wat niet prettig is om te zien of te horen

leveren zorgen dat iets op een bepaalde plaats komt

het nadeel
(nadelen)

iets wat niet gunstig is

nakijken kijken of iets goed is

nogal in redelijk hoge mate

ontspannen je lichaam en je gedachten rustig maken

het plein (-en) een grote, open plaats tussen de gebouwen in 
een stad of dorp
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populair iets wat of iemand die veel mensen leuk, mooi 

of goed vinden

de postzegel (-s) een stukje papier dat je op post plakt om te 
betalen voor het versturen

saai iets wat of iemand die niet erg interessant is

samenwerken met andere mensen aan hetzelfde werken

de sfeer
(sferen)

het gevoel dat de mensen of een ruimte je 
geven

het spel (-en) een activiteit om plezier te maken

de sportclub (-s) een vereniging van mensen die dezelfde sport 
doen

de staat
(staten)

de toestand waarin iets of iemand is

de start (-s) het moment waarop iets begint of de plaats 
waar iets begint

streng als iemand wil dat anderen zich aan de regels 
houden en snel straft

studeren lessen volgen op een universiteit of in het 
hoger beroepsonderwijs

het systeem
(systemen)

de manier waarop iets is georganiseerd
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tegenwerken zorgen dat iemand niet bereikt wat hij wil 

bereiken

de tekening (-en) een voorstelling die op papier is gemaakt met 
een potlood of een pen

tennis een sport waarbij twee spelers met een racket 
een bal naar elkaar slaan over een net

tenslotte als je er goed over nadenkt

het toilet (-ten) een pot in een kamertje waarin je kunt plassen 
en poepen

de uitspraak
(uitspraken)

de manier waarop je een woord of een zin zegt

vandaan uit de richting van

verleden vorig

het verleden de tijd die al geweest is, alles wat vroeger is 
gebeurd

voetballen de sport voetbal spelen

voorstellen (zich) in je gedachten een beeld maken van iets

vragen stellen informeren, iets zeggen waarbij je de ander 
stimuleert een reactie te geven 
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weghalen van zijn plaats halen

de woning (-en) het huis of het appartement waarin mensen 
wonen


