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aansprekend als je iets leuk, mooi, goed enzovoort vindt

alhoewel een woord dat je gebruikt om twee zinnen te 
verbinden die een tegenstelling zijn

de animatie (-s)
wordt gemaakt, bijvoorbeeld met tekeningen, 

het basketbalveld 
(-en)

een terrein waar je basketbal kunt spelen

behoren ergens een onderdeel van zijn; horen bij iets

 
het beton een sterk, grijs materiaal dat lijkt op steen, dat 

gebruikt wordt om te bouwen

betreffen over iets of iemand gaan 

bezighouden zorgen dat iemand iets te doen heeft, iemand 
aandacht laten besteden aan iets

buitengewoon heel bijzonder

de conciërge (-s) iemand die voor zijn beroep zorgt voor een 
gebouw, bijvoorbeeld een school

creatief mensen die allerlei dingen maken die ze zelf 
verzinnen

de docentenkamer 
(-s)

de kamer in een school voor de leraren
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het gedoe allerlei ingewikkelde dingen die mensen 

gedaan moeten worden

de instantie in het in het begin, eerst

intensief met veel aandacht en inspanning

invoeren producten uit een ander land naar het eigen 
land brengen

de kantine (-s) een ruimte in een school, bedrijf of vereniging 
waar je eten kunt kopen en opeten

kennelijk blijkbaar, zoals nu duidelijk wordt

kijken je ogen gebruiken

de kopieermachine 
(-s)

een apparaat om iets te maken dat al precies 
zo bestaat, vooral afbeeldingen en tekst 

meer een grotere hoeveelheid, de vergrotende trap 
van 'veel'

net precies, even

net kort geleden

net schoon en verzorgd
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oorspronkelijk vanaf het begin, in de eerste plaats

opleveren als resultaat hebben

plaatselijk als iets alleen op een bepaalde plaats is

plakken Met plakmiddel iets vastmaken aan iets anders

de poster (-s) een groot stuk papier met een afbeelding om 
aan de muur te hangen

printen teksten of afbeeldingen van je computer op 
papier laten zetten door een apparaat

relatief als iets in relatie tot iets anders staat, je 
vergelijkt het daarmee

de schoolbank (-en) een tafel met stoel voor een leerling op school

het schoolbord (-en) een groot, plat voorwerp aan de muur in de 
klas, waarop de leraar schrijft

het schoolplein (-en) een open ruimte voor een school waar 
kinderen kunnen spelen

de snoepautomaat
(snoepautomaten)

een automaat met zoete dingen die je kunt 
kopen

de spreker (-s) iemand die in het openbaar spreekt
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de storm (-en) een heel harde wind

toenemen groter worden

vanuit dit woord gebruik je om te zeggen waar of in 
welke plaats iets begint

het vel (-len) de buitenste laag van een lichaam

de vergelijking (-en) de keer dat je kijkt naar verschillen en 
overeenkomsten

de verplichting (-en) iets wat je moet doen

het vertrek het moment waarop je weggaat; de keer dat je 
weggaat

de verzamelaar (-s) iemand die allerlei spullen van een bepaald 
soort bij elkaar brengt en bewaart

de vlag (-gen) een doek met verschillende kleuren, dat hoort 
bij een bepaald land of een bepaalde 
organisatie

vluchten ergens snel weggaan omdat het er gevaarlijk is

de wc (-’s) het toilet

de wiskunde de wetenschap die zich bezighoudt met 
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de wissel (-s) de bewegende onderdelen die treinen van 

spoor laten wisselen

de wolk (-en) de witte of grijze hoeveelheid druppels water 
boven je in de lucht


