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de angst (-en) het gevoel dat je bang bent

bedenken begrijpen, een idee krijgen, verzinnen 

belachelijk heel vreemd; als je erom moet lachen terwijl 
dat niet de bedoeling is

beloven zeggen dat je iets zult doen

constant de hele tijd, steeds

de geliefde (-s of -n) de persoon van wie je houdt

het geloof
(geloven)

de overtuiging dat iets waar is of bestaat, 
bijvoorbeeld God

gevoelig als je snel sterke gevoelens krijgt van dingen 
die gebeuren

herkennen weten wie of wat je ziet of hoort

de herkenning (-en) de keer dat je weet wie of wat je ziet of hoort

hevig heel erg, hard, sterk

huilen geluid maken en tranen uit je ogen laten komen 
omdat je verdriet of pijn hebt
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de indruk (-en) de gedachte die je over iets of iemand hebt

de invloed (-en) iets wat gevolgen heeft voor iets of iemand 
anders

knap slim; met een mooi uiterlijk

de liefde (-s of -n) het gevoel dat je van iets of iemand houdt, of 
dat je iets of iemand heel leuk vindt

het liefdesverdriet het verdriet dat je hebt als je vriend of vriendin 
niet meer verliefd op je is

de liefste de persoon van wie je het meest houdt

liegen bewust iets zeggen wat niet waar is

logisch iets wat als vanzelfsprekend uit iets anders 
volgt

de meid (-en) het meisje

menen serieus bedoelen

de methode (-s of -n) een vaste manier waarop je iets doet

negatief dit woord gebruik je om te zeggen dat iets niet 
waar is of dat je iets niet goed vindt
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omgaan (veel) contact hebben; met iemand 

samenwerken of praten

onzeker als je weinig vertrouwen in jezelf hebt of niet 
goed weet wat je moet doen

de opmerking (-en) iets wat je zegt of schrijft

opvallen aandacht trekken

opvallend als iets of iemand de aandacht trekt

ouderwets iets wat van vroeger is, wat niet meer 
gebruikelijk is

raden het antwoord op een vraag proberen te vinden 
door verschillende mogelijkheden te noemen

het risico (-’s) de kans dat er iets vervelends gebeurt of dat 
iets gevaarlijk is

sociaal iets wat te maken heeft met hoe mensen met 
elkaar omgaan 

spontaan als je iets direct zonder lang nadenken zegt of 
doet

de stap (-pen) elke actie die je doet om een bepaald doel te 
bereiken

tijdelijk iets wat alleen voor een bepaalde tijd is, niet 
voor altijd
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traditioneel volgens de oude gewoonte

de twijfel (-s) de toestand dat je iets niet zeker weet

uiteindelijk op het laatst

uitmaken kiezen nadat je hebt nagedacht over iets, 
bepalen

urenlang veel uren achter elkaar

het verstand het vermogen om te denken en dingen te 
begrijpen

het vertrouwen het geloof dat iemand eerlijk is of dat iets goed 
gaat

vertrouwen geloven dat iemand eerlijk is of dat iets goed 
zal gaan

verwachten vermoeden dat iets zal gebeuren

volwassen als je klaar bent met groeien en onafhankelijk 
kan zijn

voorzichtig als je goed oplet met wat je doet zodat er geen 
vervelende dingen gebeuren

de wijn een drank gemaakt van druiven, met alcohol en 
meestal rood, wit of lichtrood van kleur
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zenuwachtig als je bang voor iets, bijvoorbeeld dat er iets 

fout gaat

de zorg de moeite die je doet voor iemand of iets die 
hulp of aandacht nodig heeft


