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de aanpak (-ken) de manier waarop je iets doet

aanraken met je hand tegen iets aankomen

de aap
(apen)

een dier dat op de mens lijkt, met een staart

bedonderd zo noem je iemand als hij plotseling iets geks 
of vreemds doet  

de bui (-en) een korte periode met regen, sneeuw of hagel

chatten via de computer korte berichtjes naar elkaar 
sturen, die direct in beeld verschijnen

checken kijken of iets in orde is; controleren

de collage (-’s) een kunstwerk dat bestaat uit verschillende 
voorwerpen of afbeeldingen bij elkaar

concreet dingen die bestaan in de werkelijkheid

de consequentie (-s) het logische gevolg

erop op datgene wat eerder genoemd is

erover over datgene wat eerder genoemd is
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ervan van datgene wat eerder genoemd is

facebooken op Facebook kijken

de film (-s) bewegende beelden met geluid in de bioscoop 
of op tv die een verhaal vertellen

fluisteren heel zacht praten

het gedicht (-en) korte, kunstige tekst die vaak ook rijmt

gedragen hoe je doet

gescheiden als iemand eerst getrouwd was en nu niet meer

getrouwd als je officieel de man of vrouw bent van 
iemand

gunnen het leuk vinden voor iemand dat hij iets krijgt of 
meemaakt

immers dit woord gebruik je om te zeggen wat de reden 
van iets is

ingaan beginnen

inkijken kort in een boek of tijdschrift lezen
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langskomen bij iets of iemand komen

het liefdesprobleem
(liefdesproblemen)

een probleem dat te maken heeft met de liefde

de maag
(magen)

het deel van je lichaam waar het eten komt als 
je het hebt doorgeslikt

de make-up gekleurde stoffen die je op je gezicht aanbrengt 
om jezelf mooier te maken

de media alle middelen die informatie geven samen, 
zoals kranten, radio, tv en internet

de neiging (-en) iets wat je steeds weer doet of wilt doen, 
zonder erover na te denken

ontkennen zeggen dat iets wat iemand anders zegt niet 
waar is

pijnlijk iets wat pijn geeft,  een onprettig of vervelend 
gevoel

raar niet gewoon, vreemd, anders dan je verwacht

scheiden uit elkaar halen

het schoolfeest (-en) een feest op school

de stapel (-s) een aantal voorwerpen op elkaar
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tegenvallen minder zijn dan verwacht

de traditie (-s) een oude gewoonte van een mensen

uitkijken goed opletten, zodat er niets ergs gebeurt

vasthouden in je handen houden en niet loslaten

veel erg, in grote mate

de verkering de relatie van twee mensen die verliefd zijn op 
elkaar

de verliefdheid
(verliefdheden)

het gevoel dat je iemand heel lief vindt en heel 
graag bij hem of haar wilt zijn

verloofd als je hebt afgesproken dat je met iemand gaat 
trouwen

verzekeren zeggen dat iets echt zo is, zeggen dat iets 
zeker gebeurt

zachtjes als je het nauwelijks kunt horen of voelen

zuchten zo uitademen dat je het goed kunt horen


