Woordenlijsten
Taaltrapeze Deel 7

Deze woordenlijsten behoren bij de taalmethode Taaltrapeze deel 7.
Ze bevatten alle woorden en uitdrukkingen van de woordenlijsten van
de thema’s 1 tot en met 8 uit het kopieersysteem.

Deel 7

woorden

aanrader (de aanrader – de aanraders) Een aanrader is iets wat je leuk vindt. Daarom
vertel je iemand anders dat hij er ook heen moet gaan, of het moet kopen of het moet
doen.
Die tekenfilm is heel erg leuk. Het is een echte aanrader.
aanbreken (brak aan – is aangebroken) Aanbreken is beginnen van een dag of van iets
anders.
De dag breekt aan. Ik kom uit bed.
aangetekend versturen (verstuurde aangetekend – heeft aangetekend verstuurd)
Aangetekend versturen betekent dat je een bewijs krijgt dat de brief verstuurd is.
De brief was niet aangekomen, maar omdat ik hem aangetekend verstuurd had, had ik
een bewijs dat ik de brief wel verstuurd had.
aangeven (gaf aan – heeft aangegeven) Aangeven is een ander woord voor vertellen of
laten weten.
Ik heb bij de groenteboer aangegeven dat de appels die hij verkoopt allemaal rot zijn.
aangezien Aangezien is een ander woord voor omdat.
Aangezien de juf jarig is, hoeven wij vandaag niet te werken.
naar aanleiding van (afkorting: n.a.v.) Naar aanleiding van is iets dat ervoor zorgt dat
iets anders gebeurt.
Naar aanleiding van het feestje van gisteren, wilde hij me nog vertellen dat hij het erg
leuk had gevonden.
aantal (het aantal – de aantallen) Een aantal is hoeveel er van iets is.
Noem het aantal knikkers dat in die pot zit.
aantrekken (trok aan – heeft aangetrokken) Aantrekken is iets of iemand naar zich
toehalen.
De aarde trekt alles naar zich toe. Als je een steen laat vallen, valt hij altijd naar de
aarde.
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aantrekkingskracht (de aantrekkingskracht – de aantrekkingskrachten)
Aantrekkingskracht is de kracht om iemand of iets naar zich toe te trekken.
De aantrekkingskracht van de aarde zorgt ervoor dat alles naar beneden valt.
aardoppervlak (het aardoppervlak – de aardoppervlakken) Het aardoppervlak is de
bovenste laag van de aarde.
Op het aardoppervlak groeien de planten en leven de mensen en dieren.
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abonnement (het abonnement – de abonnementen) Als je een abonnement hebt, betaal
je elke maand een bepaald bedrag om iets te krijgen of te gebruiken, zoals een krant,
een tijdschrift of een telefoon.
Suze betaalt een vast bedrag per maand voor haar telefoon. Ze heeft een abonnement.
absurd Absurd is een ander woord voor belachelijk, iets is heel gek of niet verstandig.
Het is absurd om te gaan zwemmen als je geen diploma hebt.
accommodatie (de accommodatie – de accommodaties) Een accommodatie is een ruimte
die speciaal voor iets is ingericht.
Die oude boerderij lijkt Indira een leuke accommodatie voor het schoolkamp.
achterelkaar Achter elkaar betekent in één keer.
Richard eet de chips achterelkaar op.
achtervolgen (achtervolgde – heeft achtervolgd) Achtervolgen betekent steeds achter
iemand aanlopen of rijden.
De politie achtervolgt de dief.
actief Actief betekent druk bezig zijn.
De kinderen voetballen ieder weekend. Zij zijn dan heel actief.
adrenaline (de adrenaline) Adrenaline is een stof in je lichaam. Als je boos of bang bent,
komt er meer adrenaline in je lichaam, waardoor je hart sneller gaat kloppen.
Michelle viel net bijna met haar brommer. De adrenaline gaat nog door haar lichaam.
advies (het advies – de adviezen) Advies is wat je tegen een ander zegt om hem te
helpen. Je zegt iemand wat hij volgens jou het beste kan doen.
Ik krijg op school het advies om thuis veel te oefenen met rekenen.
adviseren (adviseerde – heeft geadviseerd) Adviseren betekent iemand raad geven.
Alec adviseerde me om met de trein te komen. Gelukkig, anders had ik nu nog in de file
gestaan.
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afbeelden (beeldde af – heeft afgebeeld) Iets afbeelden betekent er een tekening of
plaatje van maken.
De schilder beeldde het meisje af in haar pyjama.
afbeelding (de afbeelding – de afbeeldingen) Een afbeelding is een tekening of plaatje
van iets of iemand.
In het boek staat een afbeelding van een munt.
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afdrukken (drukte af – heeft afgedrukt) Afdrukken betekent tekst of plaatjes op papier
zetten met een printer.
Inge drukt de informatie van internet af, zodat zij het mee naar school kan nemen.
afkeuren (afkeurde – is / heeft afgekeurd) Afkeuren is iets niet goed vinden of iets niet
door laten gaan.
De scheidsrechter keurde het doelpunt af.
afstand afleggen (legde de afstand af – heeft de afstand afgelegd) Een afstand afleggen
is van de ene plaats naar de andere plaats gaan.
De fietser heeft in een uur een afstand van 18 kilometer afgelegd.
afvallen (viel af – is afgevallen) Afvallen is minder zwaar worden, minder dik worden.
Hij is te dik, hij moet afvallen.
zich afzonderen (zonderde zich af – heeft zich afgezonderd) Zich afzonderen is van
anderen weggaan om alleen te zijn.
Bij rekenen zonder ik me altijd af. Dan kan ik beter nadenken.
agenda (de agenda – de agenda’s) Een agenda is een boek waarin je opschrijft wat je
moet doen en wanneer je het moet doen.
Vrijdag om 11 uur moet je je spreekbeurt houden, Kamiel. Schrijf je die afspraak in je
agenda?
alledaags Alledaagse dingen zijn dingen die heel gewoon zijn, dingen die je iedere dag
opnieuw moet doen of die iedere dag gebeuren.
Tandenpoetsen is een alledaagse bezigheid.
allemansvriend (de allemansvriend – de allemansvrienden) Een allemansvriend is met
iedereen een beetje bevriend. Het is geen echte vriend.
Iedere week heeft hij een andere vriend. Hij is een allemansvriend.
allereerst Allereerst betekent de eerste van allemaal.
Op de allereerste vakantiedag begon het al te regenen.
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allergrootst Allergrootst betekent dat iets of iemand het grootst is.
David is gek op Feyenoord. Hij is de allergrootste fan van deze voetbalclub.
allerlei Allerlei betekent allemaal verschillende dingen.
Op mijn verjaardag krijg ik allerlei cadeaus.
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als … dan De woorden als en dan staan in dezelfde zin. De woorden geven een oorzaak
en een gevolg aan.
Als het morgen mooi weer is, dan gaat Sarina naar het strand.
als Als betekent dat er een voorwaarde gaat komen.
Ik lust alleen appeltaart als mijn moeder die gebakken heeft.
aluminiumfolie (het aluminiumfolie) Aluminiumfolie is een rol met dunne zilverkleurige
vellen. Je gebruikt het vaak in de keuken.
Dek die sla maar even af met aluminiumfolie.
amper Amper betekent nog maar net.
Wat?! Heeft Mitchell een brommer? Hij is amper 15 jaar!
angstaanjagend Angstaanjagend is dat iets zo eng is dat je er bang van wordt.
Het harde geluid van het alarm is angstaanjagend.
antenne (de antenne – de antennes) Een antenne is een draad of stang die radio-, tv of
telefoonsignalen ontvangt of stuurt.
Met de nieuwe antenne kun je veel meer tv-zenders ontvangen.
argument (het argument – de argumenten) Een argument is een reden waarom je iets
wel of niet zou moeten doen.
Het is een goed argument als je niet gaat sporten omdat je je enkel gekneusd hebt.
astrologie (de astrologie) Mensen die de astrologie bestuderen denken dat de stand van
de sterren en de planeten de gebeurtenissen op aarde bepalen.
Volgens de astrologie verdien jij volgende maand veel geld!
auditie (de auditie – de audities) Een auditie is een proefoptreden. Als je mee wilt doen
aan een toneelstuk of een muziekoptreden, moet je soms eerst auditie doen. Je doet
ergens een auditie om te laten zien wat je kunt.
Voordat ik drummer mocht worden in de band, moest ik eerst auditie doen.
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autorally (de autorally – de autorally’s) Een autorally is een race met auto’s.
Tijdens de autorally van Parijs naar Dakar gebeuren er altijd ongelukken.
avontuurlijk Als je avontuurlijk bent, houd je van spannende gebeurtenissen.
Tim vindt het avontuurlijk om in het bos te lopen als het heel hard stormt.
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baldadigheid (de baldadigheid – de baldadigheden) Baldadigheid is baldadig zijn.
Baldadig betekent dat je zin hebt om iets te doen wat niet mag.
Alle afvalbakken zijn omgegooid. Het is een rommel door de baldadigheid van die twee
jongens.
baltsen (baltste – heeft gebaltst) Baltsen zijn de bewegingen en geluiden die bepaalde
dieren maken, voordat ze met elkaar gaan paren.
In het voorjaar kun je het baltsen van de meeuwen in de duinen zien.
band (de band – de bands) Een band is een groep mensen die muziek maakt.
Ik vind de muziek van die band helemaal te gek!
bandlid (het bandlid – de bandleden) Een bandlid is iemand die in een band speelt of
zingt.
Een van de bandleden is ziek geworden.
bar Bar is verschrikkelijk.
Het is bar koud vandaag. Het is tien graden onder nul.
bedekken (bedekte – heeft bedekt) Iets bedekken is ergens overheen liggen.
Deze plant bedekt de halve tuin.
beeldende vorming (de beeldende vorming) Beeldende vorming is les die je op school
krijgt in kunst.
Bij beeldende vorming moesten we vandaag een schilderij maken over ons leven op
school.
begane grond (de begane grond) De begane grond is een ander woord voor beneden, op
de hoogte van de straat.
De uitgang is op de begane grond.
behoedzaam Behoedzaam betekent voorzichtig.
Hakim loopt behoedzaam door het bos, zodat hij niet over een boomstronk struikelt.
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met behulp van Met behulp van betekent wat of wie helpt om een bepaald doel te
bereiken.
Met behulp van de kurkentrekker opent mijn vader een fles wijn.
belachelijk maken (maakte belachelijk – heeft belachelijk gemaakt) Iemand belachelijk
maken betekent dat je grapjes maakt over iemand.
De jongens maakten de man met de grote neus belachelijk.
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bemachtigen (bemachtigde – heeft bemachtigd) Bemachtigen is iets te pakken krijgen.
Hij kon een kaartje bemachtigen voor de wedstrijd Feyenoord – Ajax.
zich ermee bemoeien (bemoeide zich ermee – heeft zich ermee bemoeid) Als je je ergens
mee bemoeit, geef je je mening over iets waar je vaak niets mee te maken hebt.
Mijn moeder bemoeit zich elke dag met de kleren die ik naar school aantrek!
benodigdheden (de benodigdheden) Benodigdheden zijn spullen die je ergens voor
nodig hebt.
Vet en water zijn onder andere de benodigdheden voor het maken van zeep.
benutten (benutte – heeft benut) Benutten betekent gebruik van iets maken.
Benut je tijd goed. Als je eerst je huiswerk maakt, kun je daarna zo lang als je wilt naar
het feest.
beoefenen (beoefende – heeft beoefend) Beoefenen is een ander woord voor doen.
Welke sporten beoefen jij?
bescherming (de bescherming – de beschermingen) Bescherming betekent dat iets
beschermd wordt, dat ervoor gezorgd wordt dat iets veilig is.
Die ovenhandschoenen geven bescherming tegen de hitte van de oven.
beschikbaar Beschikbaar betekent dat je iets kunt gebruiken.
Is er een leeg lokaal beschikbaar? Wij willen oefenen voor de musical.
in beslag nemen In beslag nemen betekent iemand zijn spullen afnemen.
De politieagent neemt het vuurwerk in beslag; het vuurwerk gaat mee naar het
politiebureau.
besluiteloos Besluiteloos betekent dat je niet gemakkelijk een besluit of beslissing kunt
nemen.
Ze liep besluiteloos heen en weer. Zou ze nou wel of niet naar het feest gaan?

© Bekadidact 2008

bestaan (bestond – heeft bestaan) Bestaan is een ander woord voor er zijn.
Er bestaan geen kabouters, dat weet toch iedereen!
bijenwas (de bijenwas) Bijenwas is een doorschijnende, vettige stof die door bijen wordt
gemaakt.
Dit is een kaars van een opgerolde plak bijenwas.
bijgeloof (het bijgeloof ) Bijgeloof is het geloof dat sommige dingen geluk of ongeluk
brengen.
Het is bijgeloof dat je een ongeluk krijgt als je onder een ladder doorloopt.



Deel 7

woorden

binnen Binnen betekent in kortere tijd dan.
Binnen twee uur waren de kaarten voor het concert uitverkocht.
blijken (bleek – is gebleken) Blijken betekent dat het zo is of gebeurt.
Ik denk dat het droog is, maar als ik buiten kom blijkt het heel hard te regenen.
blingbling [Spreek uit als: bling-bling] Blingbling betekent iets dat glimt, of goudkleurig
of zilverkleurig is.
Die ketting om de nek van Ferry is helemaal blingbling.
in je blootje In je blootje is zonder kleren, dus bloot.
De baby speelt in zijn blootje in het badje.
bont (het bont) Bont is de vacht van dieren.
In Rusland dragen de mensen vaak een bontmuts als het heel koud is.
boodschap inspreken (sprak een boodschap in – heeft een boodschap ingesproken) Als
je een boodschap inspreekt, zeg je iets wat wordt opgenomen op het antwoordapparaat
of de voicemail van een telefoon die niet wordt opgenomen.
Rachida neemt haar telefoon niet op, dus spreek ik even een boodschap in. Rachida
luistert dan later naar wat ik gezegd heb.
borg (de borg – de borgen) Borg is extra geld dat je betaalt als je iets huurt of leent. Je
krijgt de borg terug als je het geleende weer heel teruggeeft.
Als je een scooter huurt, betaal je vijftig euro borg.
brandwond (de brandwond – de brandwonden) Brandwonden zijn wonden op de huid
die je kunt krijgen door brand of door iets heel heets of bijtends op je huid.
Na het ongeluk met de vuurpijl zit de arm van Bas onder de brandwonden.
brij (de brij – de brijen) Brij betekent dikke pap.
Wij eten wel eens rijstebrij. Dat is dikke pap van rijst.
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broedseizoen (het broedseizoen – de broedseizoenen) Het broedseizoen is het deel van
het jaar dat vogels een nest met eieren hebben om uit te broeden.
Het broedseizoen is meestal in het voorjaar.
brokstuk (het brokstuk – de brokstukken) Een brokstuk is een kapot stuk van iets.
Ik heb de vaas laten vallen. De brokstukken liggen nog op de grond.
bronst (de bronst) De bronst is de tijd dat mannetjesherten en andere dieren verliefd zijn
en graag willen paren.
De bronst van de herten is in het najaar.
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voor je brood doen Voor je brood doen betekent werken.
Mijn oma wilde graag weten wat de buurman voor werk doet. Ze vroeg: ‘Wat doe je voor
je brood?’
bubbelbad (het bubbelbad – de bubbelbaden) Een bubbelbad is een bad met water dat
telkens beweegt en kleine belletjes maakt.
Sharida ging na het sporten lekker in een bubbelbad zitten.
buitenbeentje (het buitenbeentje – de buitenbeentjes) Een buitenbeentje is iemand die
anders doet of is dan andere mensen.
Dat kind is een buitenbeentje. Als iedereen buiten wil spelen, wil hij binnen spelen.
buitengewoon Buitengewoon betekent heel bijzonder of speciaal.
De moeder van mijn vriendin is altijd buitengewoon aardig tegen mij.
bungeejumpen (bungeejumpte – heeft gebungeejumpt) Bungeejumpen is van een grote
hoogte springen terwijl je met je voeten aan een elastiek vastzit.
Ik ga altijd op de kermis bungeejumpen!
burlen (burlde – heeft geburld) Burlen is het geluid dat verliefde herten maken die willen
gaan paren.
Een haan kraait, een leeuw brult en een hert burlt.
calorie (de calorie – de calorieën) Een calorie is de maat waarmee je meet hoeveel
voedingskracht er in voedsel zit.
In bruin brood zitten niet veel calorieën.
camouflage (de camouflage – de camouflages) Camouflage is kleuren gebruiken in je
kleding die hetzelfde zijn als je omgeving, zodat je niet opvalt.
Soldaten hebben vaak kleren in camouflagekleuren. Bijvoorbeeld allerlei kleuren groen
en lichtbruin. Net als in de natuur.
campagne (de campagne – de campagnes) Campagne betekent een uitgebreide actie.
Ken je die vuurwerkcampagne? De makers hopen dat hierdoor minder ongelukken
gebeuren.
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capriolen (de capriool – de capriolen) Capriolen zijn gekke of rare bewegingen.
Mischa fietst op één wiel en straks haalt hij nog meer capriolen uit.
cartoon (de cartoon – de cartoons) Een cartoon is een getekende mop. De tekening is
vaak grappig om te zien.
Ik kijk altijd eerst naar de cartoons in dat tijdschrift. Die vind ik het leukst.
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centraal Centraal betekent in het midden gelegen of vanuit één punt aangestuurd.
‘Zeg, zullen we het even centraal houden!’ zei de meester, toen iedereen door elkaar
ging praten.
chaos (de chaos) Chaos betekent een toestand waarbij alles door elkaar ligt.
Ik kan niets vinden in je kamer, wat een chaos. Ruim het maar even snel op!
chatten (chatte – heeft gechat) [Spreek uit als: tjet-ten] Chatten betekent berichtjes naar
elkaar schrijven via internet. Je ziet meteen wat de ander schrijft.
Mijn broer zit de hele avond achter de computer om met zijn vriend te chatten.
checken (checkte – heeft gecheckt) Checken is nakijken of controleren of iets klopt.
De juf checkte of ik alle sommen gemaakt had.
cirkeldiagram (het cirkeldiagram – de cirkeldiagrammen) Een cirkeldiagram is een
schema in de vorm van een cirkel.
Uit het cirkeldiagram kun je aflezen dat sommige kinderen niet veel internetten.
claxon (de claxon – de claxons) Een claxon is de toeter in de auto.
Mijn opa zegt dat zijn auto een claxon heeft met drie tonen.
commentaar (het commentaar – de commentaren) Commentaar betekent een opmerking
over iets.
We willen voor juf Miranda een boek en een pen kopen. Wat vinden jullie daarvan? Graag
jullie commentaar.
communiceren (communiceerde – heeft gecommuniceerd) Communiceren betekent met
elkaar praten over verschillende dingen, met elkaar in contact zijn.
Met mijn vriend in Australië communiceer ik door te e-mailen of door te bellen.
componist (de componist – de componisten) Een componist is iemand die muziek schrijft
zodat iemand anders het kan lezen en kan spelen op een instrument.
De componist heeft deze muziek geschreven voor zijn dochter die viool speelt.
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conciërge (de conciërge – de conciërges) Een conciërge is iemand die zorgt voor een
gebouw en voor dingen die daar geregeld moeten worden.
Amar is te laat. Hij moet zich melden bij de conciërge.
conclusie trekken (trok een conclusie – heeft een conclusie getrokken) Als je een
conclusie trekt, dan bedenk je wat er uitkomt, als je bijvoorbeeld iets onderzocht hebt.
Ik heb de conclusie getrokken dat veel kinderen een televisie op hun kamer hebben.
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condenseren (condenseerde – heeft gecondenseerd) Als warme lucht koud wordt, komen
er kleine waterdruppeltjes. Dat heet condenseren.
Ik adem tegen het raam. Mijn adem condenseert op het glas.
conditie meten (mat de conditie – heeft de conditie gemeten) Je conditie meten is met
een testje of met meetapparaten bepalen hoe sterk je lichaam is.
Je conditie kun je zelf meten met een conditietest.
consument (de consument – de consumenten) Een consument is iemand die iets koopt.
De consumenten hebben dit jaar weer meer uitgegeven dan vorig jaar.
consumentenprogramma (het consumentenprogramma –de consumentenprogramma’s)
Een consumentenprogramma is een programma op televisie dat gaat over dingen
die consumenten moeten weten. Bijvoorbeeld welke regels en rechten er zijn voor
consumenten.
Ik heb altijd veel aan de tips van dat consumentenprogramma op televisie.
contact (het contact – de contacten) Contact is dat je samen met iemand anders kunt
praten.
Een leerkracht heeft contact met leerlingen.
cool [Spreek uit als: koel] Cool betekent leuk.
Dat nummer van Ali B. is een cool nummer.
daarbij Daarbij betekent erbij of ook nog.
De leerkracht zegt: ‘Je hebt niet mooi geschreven en daarbij komt nog dat het fout is’.
daarentegen Daarentegen is een ander woord voor maar of echter. Het geeft een
tegenstelling aan.
Ik ben groot, mijn broer daarentegen is klein.
daarnaast Daarnaast betekent naast dat wat al genoemd is. Het is een ander woord voor
ook of bovendien.
Ik heb twee broers. Daarnaast heb ik ook nog een zus.
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dampkring (de dampkring – de dampkringen) De dampkring is de laag lucht om de
aarde.
Vanuit een raket kun je de dampkring om de aarde zien.
dankbaar Dankbaar zijn betekent dat je blij bent met de dingen die je gekregen hebt.
Ik ben je dankbaar voor je hulp.
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dergelijke Dergelijke betekent van die soort, zulke, of zo’n.
Ik ken dergelijke honden wel, mijn buurvrouw heeft ook zo’n hond.
detail (het detail – de details) Een detail is een klein onderdeel van iets. Bijvoorbeeld
een oorbel op een portret of een sproet op de neus van iemand.
Als je goed naar de details kijkt van dat schilderij, dan zie je zelfs de regendruppels op
de bloemblaadjes.
dienen om (diende om – heeft gediend om) Dienen om betekent voor iets bedoeld zijn.
Een woordenboek dient om woorden op te zoeken.
digitale camera (de digitale camera – de digitale camera’s) Een digitale camera is een
fototoestel waarbij je de foto’s die je gemaakt hebt op de computer kunt zetten.
Op vakantie heeft mijn vader veel foto’s gemaakt met de digitale camera.
direct Direct betekent meteen.
Kom maar even binnen. Dan kun je direct zien hoe ik woon.
discipline (de discipline – de disciplines) Discipline betekent de wil om altijd eerst te
doen wat moet, ook al is het niet altijd leuk.
Marion is iedere ochtend om zes uur in het zwembad om te trainen. Ze heeft veel
discipline.
discount (de discount – de discounts) [Spreek uit als:dis-kount] Discount betekent dat je
korting krijgt op de prijs.
Op het bordje in de etalage staat ‘15% discount op alle sportschoenen’.
ditmaal Ditmaal betekent deze keer.
Ditmaal schrijft iedereen met pen en niet met potlood.
dobberen (dobberde – heeft gedobberd) Dobberen betekent op het water drijven zonder
dat je ergens naartoe gaat.
Wij dobberen lekker op ons luchtbed in het zwembad.
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docent (de docent – de docenten) Een docent is iemand die les geeft, bijvoorbeeld op het
voorgezet onderwijs.
Morgen hebben we geen tekenen. Onze docent is ziek.
doek (het doek – de doeken) Een schilder maakt zijn schilderij op een doek. Meestal is
het doek van linnen, een soort stof.
De schilder schildert op het doek een heel mooi strand met de zee erbij.
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doelloos Doelloos betekent zonder doel.
Timo bekijkt al een tijdje doelloos allerlei websites op internet, omdat hij zich verveelt.
doodmoe Doodmoe is een ander woord voor heel erg moe.
Na twee uur voetballen waren zij doodmoe.
doordeweeks Doordeweeks zijn de dagen tijdens de week, dus niet in het weekend.
Woensdag is een doordeweekse dag.
doordraaien (draaide door – is doorgedraaid) Als iets te veel voor je wordt, dan kun je
doordraaien. Je weet niet meer hoe het verder moet en je raakt helemaal in de war.
Hij draaide door toen hij weer vergeten was waar hij naar toe moest.
downloaden (downloadde – heeft gedownload) [Spreek uit als: douwn-loo-den]
Downloaden betekent allerlei informatie op je eigen computer binnenhalen vanaf
internet.
Freek downloadt zijn favoriete muziek van internet.
drama (het drama – de drama’s) Een drama is ergens iets heel droevigs van maken.
Bijvoorbeeld als je je horloge kwijt bent geraakt.
Van zoiets kleins als een scheur in je broek, hoef je geen drama te maken.
drenken in (drenkte in – heeft gedrenkt in) Drenken in betekent iets helemaal natmaken.
Voordat je een andere kleur pakt, moet je de kwast eerst in het water drenken.
driekwart Driekwart is als je iets door vier deelt en dan drie stukken bij elkaar.
Mijn beker is opengegaan. Driekwart van het drinken is eruit.
drukkerij (de drukkerij – de drukkerijen) Een drukkerij is een bedrijf dat kranten of
tijdschriften drukt.
Deze drukkerij drukt ook veel reclamefolders.
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duidelijk Duidelijk betekent goed te horen of te zien.
Het is duidelijk dat jij erg moe bent.
voor iemand duimen (duimde voor iemand – heeft geduimd voor iemand) Voor iemand
duimen betekent met iemand meeleven en hopen dat het goed gaat. Je doet dat omdat je
denkt dat het geluk brengt.
Succes met je examen. Ik duim voor je!
duizelig Duizelig betekent dat je een draaierig gevoel in je hoofd hebt, alsof je gaat
vallen.
Als ik lang in de zweefmolen zit, word ik duizelig.
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dwars Dwars betekent dat je ergens problemen over maakt of niet meewerkt.
Wat is die jongen dwars zeg, hij wil nooit eens gewoon meewerken!
dwars door Dwars door betekent ergens helemaal doorheen.
Wij lopen dwars door de woestijn. Onze reis duurt zes maanden.
effect (het effect – de effecten) Het effect betekent wat het gevolg van iets is.
Je kunt wel zeuren, maar dat heeft geen effect. Je mag niet naar de film.
Egyptisch Egyptisch betekent dat iets uit het land Egypte komt.
Toetanchamon was een Egyptische koning.
eigenwijs Als je eigenwijs bent, doe je wat je zelf wilt en luister je niet naar anderen.
Damian is eigenwijs en stapt toch op de fiets zonder een regenjas aan te trekken.
einde (het einde) Het einde is een ander woord voor fantastisch.
Marina is verliefd op Kevin. Zij vindt hem het einde.
eindstreep (de eindstreep – de eindstrepen) Een eindstreep betekent de finish, de plaats
waar de wedstrijd stopt.
De hardloper rent over de eindstreep. Hij is eerste!
elastisch Elastisch betekent dat iets rekbaar is.
Die panty is elastisch. Hij rekt lekker mee.
elektrisch Elektrisch betekent dat iets werkt op elektriciteit of stroom.
Voor mijn verjaardag wil ik een elektrische trein.
e-mailen (e-mailde – heeft ge-e-maild) E-mailen betekent per computer een geschreven
bericht verzenden.
Mijn moeder e-mailt vaak met haar zus in Amerika.
emotie (de emotie – de emoties) Emotie is een ander woord voor gevoel.
Zij werd heel verdrietig. Die emotie voelde zij niet vaak.
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enig Enig betekent dat er maar één van is.
Dit is het enige boek dat ik over muizen heb kunnen vinden.
erbij Erbij betekent bij het genoemde voorwerp horen.
Zie je die cd? Dat boekje hoort erbij.
excursie (de excursie – de excursies) Een excursie is een leerzaam uitstapje.
Dilara maakt met haar klas een excursie naar het techniekmuseum.
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expositie (de expositie – de exposities) Een expositie is een ander woord voor een
tentoonstelling. Er hangen bijvoorbeeld verschillende kunstwerken bij elkaar die je kunt
bekijken.
Deze maand is er in het museum een expositie over ridders.
extreem Extreem is een ander woord voor heel bijzonder of heel erg.
Het is hier extreem koud!
fan (de fan – de fans) [Spreek uit als: fen] Een fan is iemand die bijvoorbeeld gek is op
een bepaalde popgroep.
Zij is fan van die popgroep en verzamelt er alles over. Zij koopt ook elke cd van de groep.
farao (de farao – de farao’s) Een farao is een Egyptische koning van heel lang geleden.
In het graf van de farao lagen allemaal schatten.
figurant (de figurant – de figuranten) Een figurant is iemand die in een film speelt zonder
dat hij een echte rol heeft. Bijvoorbeeld in het publiek op een tribune of een voetganger
op straat.
Mijn buurman is figurant in een film. Hij zeemt de ramen van een hoge flat in de stad als
de hoofdrolspeler voor een ander raam naar buiten staat te kijken.
fijnstampen (stampte fijn – heeft fijngestampt) Fijnstampen betekent iets klein maken
door er op te slaan.
Joeri en Nigel maken nasi. Joeri snijdt de groenten en Nigel stampt pinda’s fijn voorover
de pindasaus.
fit Fit betekent dat je gezond en sterk bent.
Kevin had griep. Toen hij beter was, voelde hij zich weer helemaal fit.
fluitconcert (het fluitconcert – de fluitconcerten) Een fluitconcert is met heel veel
mensen tegelijk fluiten als iets niet goed gaat.
Er klonk een fluitconcert toen de voetballer de penalty miste.
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frisdrank (de frisdrank – de frisdranken) Frisdranken zijn drankjes zoals cola of sinas. Er
zit meestal prik in.
’s Middags drink ik vaak een glas frisdrank.
frustratie (de frustratie – de frustraties) Een frustratie is dat je ontevreden bent omdat je
iets niet krijgt of kunt.
Niemand luistert naar wat de trainer zegt. Dat zorgt voor frustratie bij hem.
fulltime Fulltime is een Engels woord en betekent dat je voor de volle werktijd werkt.
Marisa heeft een fulltime baan bij de plantenwinkel.
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functie van (de functie van) De functie van iets is wat het doel ervan is.
De functie van een stofzuiger is het schoonmaken van de vloer.
futloos Futloos is zonder kracht.
Na de hardloopwedstrijd is Chris futloos; hij heeft geen kracht meer om nog iets te doen.
game (de game – de games) [Spreek uit als: keem] Een game is een spelletje dat je op de
computer speelt.
Sem en ik spelen tegen elkaar in een game.
garantie (de garantie – de garanties) Garantie is het bewijs dat iets goed of echt is.
Ik heb gelukkig nog één jaar garantie op dat horloge. Als het stuk gaat wordt het gratis
gemaakt.
gebied (het gebied – de gebieden) Een gebied is een deel van een land of zee.
In welk gebied wonen ijsberen?
in gedachten verzonken (verzonk in gedachten – is in gedachten verzonken) Je bent in
gedachten verzonken als je ergens heel diep over nadenkt.
Opa hoort me niet. Hij is in gedachten verzonken.
geduld (het geduld) Geduld betekent dat je kunt wachten.
Nick wil graag een eigen scooter. Maar hij moet nog even geduld hebben tot hij genoeg
geld heeft gespaard.
geen enkel Geen enkel betekent helemaal geen.
Ik ken geen enkel kind dat spinazie lekker vindt.
gegeven (het gegeven – de gegevens) Een gegeven betekent iets wat bekend is.
Dit is het rapport van Sharon. Hierin staan alle gegevens over haar.
geheim bewaren, een Een geheim bewaren is iets niet doorvertellen.
Mijn broer kan heel goed een geheim bewaren. Hij vertelt niet wat voor cadeautje ik voor
mijn moeders verjaardag heb gekocht.
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geheugenverlies (het geheugenverlies) Geheugenverlies is dat je niet meer weet wat er
gebeurd is. Je bent allerlei dingen vergeten.
Sinds dat ongeluk heb ik last van geheugenverlies.
gelijkwaardig Gelijkwaardig zijn betekent even veel waard zijn, of even belangrijk zijn
als iemand anders.
Bart en Kevin zijn gelijkwaardige voetballers.
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geloven (geloofde – heeft geloofd) Geloven betekent dat je denkt dat iets echt of waar is.
Ik geloof dat jij de waarheid spreekt en dat je er niets aan kunt doen dat je te laat op
school bent.
gericht Gericht betekent met een bepaald doel.
Frans zoekt gericht op internet naar informatie over honden.
geschiedenis (de geschiedenis – de geschiedenissen) Geschiedenis is een vak op
school. De juf of meester vertelt dan over wat er vroeger is gebeurd.
De juf vertelt ons spannende verhalen over de geschiedenis van de Romeinen.
in ieder geval In ieder geval betekent: dat staat vast.
Volgens het weerbericht gaat het morgen in ieder geval niet regenen.
de gevolgen overzien (overzag de gevolgen – heeft de gevolgen overzien) Gevolgen
overzien betekent vooraf weten wat alle gevolgen kunnen zijn van iets wat je doet.
Tina wist niet dat de buurman ook nat zou worden. Toen ze de tuinslang pakte en mij
natspoot heeft ze niet alle gevolgen overzien.
gewei (het gewei – de geweien) Een gewei bestaat uit de hoorns op de kop van een dier.
Een hert gebruikt zijn gewei om mee te vechten.
gewichtloosheid (de gewichtloosheid) Gewichtloosheid is dat je even niet wordt
aangetrokken door de aarde.
Door de gewichtloosheid in de ruimte, blijft de astronaut zweven.
gewricht (het gewricht – de gewrichten) Een gewricht is het punt waar twee of meer
botten in je lichaam op elkaar aansluiten. Door het gewricht kun je dit lichaamsdeel
buigen, zoals je elleboog.
Na het sporten heb ik pijn in mijn gewrichten, ik kan bijvoorbeeld mijn knieën niet meer
goed buigen.
gezamenlijk Gezamenlijk betekent met elkaar, samen.
Julian en Sjoerd zijn allebei in mei jarig. Zij vieren gezamenlijk hun verjaardag.
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gisteren Gisteren is een ander woord voor de dag vóór vandaag.
Vandaag ben ik ziek, maar gisteren had ik nog nergens last van!
globe (de globe – de globes) Een globe is een ander woord voor een wereldbol.
In de klas staat een globe. Daarop kun je zien waar de Noordpool ligt.
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het goed met elkaar kunnen vinden Als je het goed met elkaar kunt vinden, vind je
elkaar aardig.
Onze hond en onze poes kunnen het goed met elkaar vinden. Ze slapen altijd tegen
elkaar aan.
er niet goed van worden (werd er niet goed van – is er niet goed van geworden) Als je er
niet goed van wordt, ben je iets erg zat. Je wordt er bozig van.
Ik word er niet goed van dat jij steeds zegt dat ik gezond moet eten.
googelen (googelde – heeft gegoogeld) [Spreek uit als: koe-ku-lun] Googelen
betekent informatie op internet opzoeken met een zoekmachine, bijvoorbeeld met de
zoekmachine Google.
Marco en Gijs googelen om leuke spelletjes voor het schoolkamp te vinden.
graffiti (de graffiti) Graffiti betekent woorden en tekeningen op muren.
De graffiti op de muur naast het station vind ik wel mooi.
grens (de grens – de grenzen) Een grens is een lijn tussen twee dingen.
Je moet ergens de grens trekken. Dat doe ik nog wél, en dat doe ik niet meer!
halverwege Halverwege betekent op de helft.
We moeten tien kilometer lopen. We hebben er al vijf gedaan, we zijn dus halverwege.
bij de hand hebben Als je iets bij de hand hebt, kun je het gemakkelijk pakken.
Ik heb het woordenboek altijd bij de hand. Dat kan ik meteen de woorden opzoeken die
ik niet begrijp.
handsfree [Spreek uit als: hends-frie] Handsfree betekent dat je je telefoon bij het bellen
niet in je hand houdt. Je hebt je handen vrij.
Als mijn moeder aan het autorijden is, belt zij altijd handsfree.
hardnekkig Hardnekkig betekent iets volhouden en niet toegeven.
Zij houdt hardnekkig vol dat zij het niet heeft gedaan.
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hartsvriendin (de hartsvriendin – de hartsvriendinnen) Hartsvriendinnen zijn de beste
vriendinnen van elkaar.
Die twee kinderen zijn al jaren hartsvriendinnen.
met een gerust hart Met een gerust hart betekent met een goed en veilig gevoel.
De auto van Tony is weer gemaakt. Je kunt met een gerust hart meerijden.
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je hart luchten Je hart luchten is eindelijk vertellen wat jij ergens van vindt.
Kim was heel kwaad op Mary, maar ze had Mary niet verteld waarom ze zo boos was.
Uiteindelijk luchtte ze haar hart bij Mary. Mary heeft sorry gezegd, en nu zijn ze weer
vriendinnen!
hartverscheurend Hartverscheurend betekent heel erg droevig of treurig.
Het meisje vertelde een hartverscheurend verhaal. Ik moest er gewoon om huilen.
heelal (het heelal) Het heelal is de ruimte waarin de aarde, andere planeten en sterren
zweven.
De raket vloog door het heelal naar de maan.
hevig Hevig is een ander woord voor erg of behoorlijk.
Het stormt hevig. Er waaien bomen om!
hoe minder Hoe minder betekent steeds minder.
Hoe later we thuiskomen, hoe minder tijd we hebben om te voetballen.
homepage (de homepage – de homepages) [Spreek uit als: hoom-peedsj] Een homepage
is de eerste pagina van een website.
Via de homepage van de school, kun je informatie over de taallessen vinden.
hondenuitlaatplaats (de hondenuitlaatplaats – de hondenuitlaatplaatsen) Een
hondenuitlaatplaats is een speciale plaats voor honden om te poepen en te plassen.
Op een hondenuitlaatplaats moet je niet gaan voetballen.
hoofdschuddend Als je hoofdschuddend toekijkt, beweeg je je hoofd heen en weer
terwijl je ergens naar kijkt. Je doet dat omdat je aan wilt geven dat je iets niet begrijpt, of
omdat je het ergens niet mee eens bent.
De man keek hoofdschuddend naar de jongens die de prullenbak omschopten.
hoofdstuk (het hoofdstuk – de hoofdstukken) Een hoofdstuk is een deel in een boek.
Het boek heeft twaalf hoofdstukken. We beginnen met hoofdstuk 1.
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hoogtevrees (de hoogtevrees) Hoogtevrees betekent dat je bang bent als je op een hoog
punt staat en naar beneden kijkt.
Chazia gaat niet mee de toren op, want zij heeft hoogtevrees.
hooguit Hooguit is een ander woord voor niet meer dan.
Er kunnen hooguit vier kinderen in de auto.
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ergens op hopen (hoopte – heeft gehoopt) Ergens op hopen is willen of wensen dat er
iets speciaals gebeurt.
Hij hoopt erop dat hij voor zijn verjaardag een fiets krijgt.
hormoon (het hormoon – de hormonen) Een hormoon is een stof in je lichaam die
bijvoorbeeld invloed heeft op je gevoel.
Zodra die jongens een jaar of veertien zijn, gaan ze stoer doen. Dat komt door de
hormonen in hun lichaam!
horoscoop (de horoscoop – de horoscopen) Een horoscoop is een beschrijving van hoe
iemand is op grond van de stand van de sterren bij zijn of haar geboorte.
Volgens mijn horoscoop ben ik iemand die snel vrienden maakt.
zich houden aan (hield zich aan – heeft zich gehouden aan) Zich houden aan betekent
dat je doet wat je afgesproken hebt.
Seline is op tijd. Zij houdt zich aan de afspraak.
in huis hebben (had in huis – heeft in huis gehad) In huis hebben betekent bezitten,
hebben.
Ik heb altijd een blik soep in huis.
huiswerk (het huiswerk) Huiswerk betekent opdrachten die je thuis moet maken voor
school.
Het huiswerk voor morgen is les 2 van hoofdstuk 3.
hunebed (het hunebed – de hunebedden) Een hunebed bestaat uit grote stenen die op
elkaar gestapeld zijn. Waarschijnlijk was dit vroeger als graf bedoeld.
Vooral in Drenthe vind je veel hunebedden.
op een idee komen (kwam op een idee – is op een idee gekomen) Op een idee komen
betekent een plan krijgen.
Lisa kwam op het idee om met de trein te gaan.
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illegaal Iets is illegaal als het niet mag volgens de wet.
Het is illegaal om zonder het te vragen een tekst van een andere website naar je eigen
homepage te kopiëren.
imponeren (imponeerde – heeft geïmponeerd) Imponeren is indruk op iemand maken
door een bepaalde houding.
De pauw zette zijn staartveren op. Hij imponeerde zo de vrouwtjes.
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in elkaar zetten (zette in elkaar – heeft in elkaar gezet) Iets in elkaar zetten betekent met
verschillende onderdelen iets maken.
Wil je me even helpen? Ik vind het moeilijk om zo’n bouwpakket van een kast in elkaar
te zetten.
inderdaad Inderdaad gebruik je als je wilt zeggen dat iets zo is.
Vind je die jas niet een beetje te groot voor mij? Ja, die jas is inderdaad te groot.
indruk (de indruk – de indrukken) Een indruk is wat je denkt of voelt over iemand of over
een gebeurtenis.
Hij was erg vriendelijk. Hij heeft een goede indruk op mij gemaakt.
informatiebron (de informatiebron – de informatiebronnen) Een informatiebron is een
plaats of persoon waar je gegevens over iets kunt krijgen, zodat je meer over iets te
weten komt.
Voor mijn werkstuk gebruik ik boeken en internet als informatiebronnen.
ingeval van Ingeval van … betekent als er … is.
In geval van brand moet je de nooduitgang gebruiken.
inhouden (hield in – heeft ingehouden) Inhouden is een ander woord voor betekenen of
zijn.
De race houdt in dat je zo snel mogelijk moet fietsen.
inloggen (logde in – heeft ingelogd) Inloggen betekent je aanmelden en zorgen dat je op
de computer kunt.
Tineke logt in en start internet op.
inluiden (luidde in – heeft ingeluid) Inluiden betekent het begin van iets laten zien.
Met het vuurwerk luiden we altijd het nieuwe jaar in.
intact Intact betekent heel, niet beschadigd.
De zeer oude schilderijen zijn niet helemaal meer intact. Er zitten een paar krassen op.
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intelligent Intelligent betekent slim of snel van begrip.
Mijn broertje is erg intelligent.
intussen Intussen betekent in die tijd.
Als jij de prei snijdt, dan bak ik intussen het vlees.
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Inuit (de Inuit) Inuit is de naam van het volk van de Eskimo’s, inwoners van Groenland en
eilanden daar in de buurt.
Vroeger woonden Inuit voor een deel van het jaar in een iglo, een ronde hut van
ijsblokken.
op jacht gaan (ging op jacht – is op jacht gegaan) Als dieren op jacht gaan, dan vangen
ze een ander dier om op te eten.
De zeehond gaat op jacht naar vis.
jongere (de jongere – de jongeren) Een jongere is iemand van ongeveer vijftien tot
twintig jaar.
Vooral jongeren vinden de muziek van die band mooi.
kampvuur (het kampvuur – de kampvuren) Een kampvuur is een vuur dat je buiten voor
je plezier maakt.
We roosteren worstjes boven het kampvuur.
kans (de kans – de kansen) Een kans betekent dat iets kan.
Mohammed wist het nog niet zeker, maar er is een kans dat hij nog komt.
kappen (kapte – heeft gekapt) Kappen betekent bomen omhakken.
Het park achter ons huis is helemaal weg. Ze hebben alle bomen gekapt.
karaktereigenschap (de karaktereigenschap – de karaktereigenschappen)
Karaktereigenschappen zijn de kenmerken van hoe iemand is.
Joran heeft veel goede karaktereigenschappen: hij is eerlijk en moedig.
karikatuur (de karikatuur – de karikaturen) Een karikatuur is een plaatje van iets of
iemand, waardoor die persoon belachelijk gemaakt wordt.
Ik moet meestal wel lachen om die karikaturen in de krant.
kattig Kattig is niet vriendelijk.
Het meisje reageerde heel kattig toen ik vroeg of ik haar pen even mocht lenen.
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kenmerk (het kenmerk – de kenmerken) Een kenmerk is wat je opvalt aan iemand, waar
je iemand aan herkent. Bijvoorbeeld een pukkel, de vorm van iemands ogen of oren.
Het belangrijkste kenmerk van een konijn zijn zijn lange oren.
kennis vergaren (vergaarde kennis – heeft kennis vergaard) Kennis vergaren betekent
nieuwe gegevens of informatie verzamelen.
Internet wordt vaak gebruikt voor het vergaren van kennis.
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kever (de kever – de kevers) Een kever is een insect met een harde rug en soms met
vleugels.
Een lieveheersbeestje is een kevertje.
kick (de kick – de kicks) Kick betekent een prettig, opgewonden gevoel.
Van die muziek krijgt Robin een kick.
kippenvel (het kippenvel) Kippenvel bestaat uit bobbeltjes op je huid. Je krijgt ze als je
het koud hebt.
Wat is het koud zeg, ik krijg er helemaal kippenvel van!
klacht (de klacht – de klachten) Een klacht zijn woorden waarmee je zegt dat je niet
tevreden bent.
Ik heb een klacht over deze broek, de rits was de eerste dag al stuk!
klasgenoot (de klasgenoot – de klasgenoten) Een klasgenoot is iemand die bij je in de
klas zit.
Moos en Joeri zitten samen in klas 1B, zij zijn klasgenoten.
klassieke muziek (de klassieke muziek) Klassieke muziek is muziek van vroeger.
Ik vind vooral de violen zo mooi klinken in een orkest dat klassieke muziek maakt.
kleddernat Kleddernat is heel erg nat.
De jassen waren kleddernat geworden door de regen.
klimaat (het klimaat – de klimaten) Een klimaat is het weer in een bepaald gebied.
Op de Noordpool is er een ijskoud klimaat.
kluisje (het kluisje – de kluisjes) Een kluisje is een klein metalen kastje om kostbare
spullen in op te bergen zodat ze niet gestolen kunnen worden.
Bij het zwembad leg ik mijn telefoon en sleutels altijd in een kluisje.
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koningshuis (het koningshuis – de koningshuizen) Het koningshuis bestaat uit de
koning of koningin en zijn of haar familie.
Als je bij het koningshuis hoort, word je geboren als prins of prinses.
kostuum (het kostuum – de kostuums) Een kostuum is kleding voor een rol in een
toneelstuk of film.
Dunya speelde een prinses in de musical. Haar kostuum was prachtig.
kraanwater (het kraanwater) Kraanwater is het water uit de kraan.
In Nederland kun je kraanwater drinken. In Griekenland niet.
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kritiek leveren (leverde kritiek – heeft kritiek geleverd) Kritiek leveren is zeggen dat je
vindt dat iemand iets niet goed doet, of zeggen dat je het ergens niet mee eens bent.
Hij leverde kritiek op de keeper toen die de bal niet kon tegenhouden en het 1 – 0 werd.
kritisch Je bent kritisch als je goed nadenkt over wat jouw mening is over iets.
Sport jij niet erg veel in een week? Misschien moet je daar eens kritisch naar kijken.
kudde (de kudde – de kuddes/de kudden) Een kudde is een groep dieren bij elkaar,
bijvoorbeeld koeien.
De kudde kamelen loopt door de woestijn.
kuddedier (het kuddedier – de kuddedieren) Een kuddedier is een dier dat in een groep
leeft.
Herten en schapen zijn kuddedieren.
kunstvorm (de kunstvorm – de kunstvormen) Een kunstvorm is een bepaalde soort
kunst.
Klassieke muziek is een kunstvorm waar vooral wat oudere mensen van houden.
kwart (het kwart – de kwarten) Een kwart is als je iets door vieren deelt en je neemt er
één stuk van.
Ik snijd de appel in vier stukken want we zijn met zijn vieren. Ieder van ons krijgt een
kwart.
laatst Laatst betekent een poosje geleden.
Ik heb hem laatst nog in de stad gezien.
landklimaat (het landklimaat) Een landklimaat is een klimaat met hete zomers en koude
winters.
Rusland heeft een landklimaat, in de winter is het er heel koud.
langdurig Iets is langdurig als het lang duurt.
Het gaat langdurig regenen, namelijk drie dagen lang.
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langzamerhand Langzamerhand betekent heel erg langzaam, stapje voor stapje.
Mijn opa is erg ziek, maar langzamerhand gaat het beter met hem.
legaal Iets is legaal als het mag volgens de wet.
Als je toestemming hebt van de schrijver, is het legaal om zijn teksten over te nemen.
onder leiding van Onder leiding van geeft aan wie de baas is.
Wij oefenen de musical onder leiding van onze juf.
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leren kennen (leerde kennen – heeft leren kennen) Leren kennen betekent iemand
ontmoeten.
Marcel heeft Leika op het schoolfeest leren kennen.
in levenden lijve In levenden lijve betekent dat je iemand echt ziet, je ontmoet de andere
persoon.
Ik spreek liever in levenden lijve met iemand, dan dat we steeds over de telefoon praten
of e-mailen.
lichtspoor (het lichtspoor – de lichtsporen) Een lichtspoor is een streep licht,
bijvoorbeeld in de lucht.
Als je ’s nachts een lichtspoor in de lucht ziet, dan is dat vaak een vallende ster.
maar liefst Maar liefst betekent niet minder dan.
We moeten maar liefst C 5,– betalen voor een kaartje voor de speeltuin.
lijken (leek – heeft geleken) Lijken is dat iets anders is dan je denkt.
De zee lijkt heel dichtbij te zijn, maar het is toch nog wel een eind lopen.
lookalike [Spreek uit als: loek-u-laik] Een lookalike is iemand die heel erg lijkt op iemand
die erg beroemd is.
Ronald is een fan van Harry Potter. Hij probeert een lookalike van hem te zijn.
er is iets loos Er is iets loos betekent dat er iets aan de hand is.
Wat een herrie is het hier. Wat is er loos?
luisteraar (de luisteraar – de luisteraars) Een luisteraar is iemand die luistert,
bijvoorbeeld naar de radio.
Alle luisteraars van dat programma konden stemmen wat ze de mooiste cd van het jaar
vinden.
magneet (de magneet – de magneten) Een magneet is een stuk ijzer dat alles aantrekt
wat van ijzer is.
De vork bleef aan de magneet plakken.
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masseren (masseerde – heeft gemasseerd) Masseren is het kneden van iemands
spieren.
Mijn moeder masseert mijn pijnlijke nek.
mededeling (de mededeling – de mededelingen) Een mededeling is iets wat wordt
gezegd.
Luister allemaal goed, ik heb een belangrijke mededeling. Morgen hebben jullie geen
huiswerk.
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meekijken (keek mee – heeft meegekeken) Meekijken betekent samen naar iets kijken
of samen iets doen.
Michelle wil later dierenverzorgster worden. Vandaag mag ze een dagje meekijken op de
boerderij.
meeloper (de meeloper – de meelopers) Een meeloper is iemand zonder een eigen
mening.
In die groep met vervelende kinderen zitten veel meelopers; ze zijn zelf niet vervelend,
maar ze doen wel mee met de vervelende kinderen.
melden (meldde – heeft gemeld) Melden is een ander woord voor iets vertellen.
De muziekjuf meldde dat de muziekles volgende week niet doorgaat, omdat het vakantie
is.
men Men is een ander woord voor de mensen.
In Frankrijk eet men graag stokbrood.
van mening verschillen (verschilde van mening – heeft van mening verschild) Van
mening verschillen betekent dat je over een onderwerp anders denkt dan iemand anders.
In Nederland mag je altijd je mening over iets zeggen. In sommige landen mag dat niet.
metaalmoeheid (de metaalmoeheid) Metaalmoeheid betekent dat metaal minder sterk
wordt en kan scheuren of breken.
Mijn huissleutel is gebroken door metaalmoeheid.
meteoriet (de meteoriet – de meteorieten) Een meteoriet is een stuk steen dat uit de
ruimte op de aarde valt.
Er vallen maar heel weinig meteorieten op aarde, de kans dat je er één op je hoofd krijgt
is klein!
migratie (de migratie – de migraties) Migratie is een ander woord voor een verhuizing of
trek naar een ander gebied.
Tijdens de migratie van ooievaars naar Zuid-Afrika raken veel ooievaars uitgeput.
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minister (de minister – de ministers) Een minister is iemand die lid is van de regering.
De hoogste baas van alle scholen is de minister van onderwijs.
mistbank (de mistbank – de mistbanken) Een mistbank is een wolk die net boven de
grond hangt.
Midden op de dag zie ik een mistbank. Ik doe het licht van mijn fiets aan.
moddervet Moddervet zijn betekent heel erg dik zijn.
Pim eet vaak patat. Daardoor is hij moddervet geworden.
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moed verzamelen (verzamelde moed – heeft moed verzameld) Moed verzamelen is tegen
jezelf zeggen dat je iets gaat doen dat je moeilijk vindt om te doen.
Erik verzamelt moed om te vertellen dat hij verliefd is op een meisje uit zijn klas.
de moed zinkt hem in de schoenen Als de moed je in de schoenen zinkt, heb je er geen
vertrouwen meer in dat iets goed komt.
Eerst dacht Ben dat hij de wedstrijd zou kunnen winnen. Maar toen hij zijn sterke
tegenstander zag, zonk de moed hem in de schoenen.
mollig Mollig is een ander woord voor een beetje dik.
De baby van mijn tante heeft bolle wangen. Hij is een beetje mollig.
moment (het moment – de momenten) Een moment is een korte tijd.
Ik zag iemand in de bus. Een moment dacht ik dat het mijn vriend was.
momenteel Momenteel betekent nu, of op dit moment.
Momenteel zijn er geen voetbalschoenen in de aanbieding.
mp3-speler (de mp3-speler – de mp3-spelers) Een mp3-speler is een klein apparaatje
waarmee je naar muziek kunt luisteren.
Tijdens de les luistert Marjan stiekem naar muziek op haar mp3-speler.
muisarm (de muisarm – de muisarmen) Als je een muisarm hebt, heb je veel pijn in je
arm doordat je de muis van een computer veel gebruikt hebt.
Mijn vader mag de komende weken niet achter de computer werken, omdat hij een
muisarm heeft.
mummie (de mummie – de mummies) Een mummie is het dode lichaam van iemand dat
in doeken is gewikkeld. Het lichaam is zo behandeld dat het honderden jaren goed blijft.
In de piramide vonden ze de mummie van een farao.
musical (de musical – de musicals) Een musical is een toneelstuk met liedjes.
Rahainy speelt een dokter in de musical. De liedjes kent ze al helemaal. De tekst moet ze
nog even oefenen.
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must Een must is iets dat je gedaan of gezien moet hebben als je op de hoogte wilt zijn.
Als je naar Rotterdam gaat, is die nieuwe skatebaan een must voor elke skater.
muzikant (de muzikant – de muzikanten) Een muzikant is iemand die muziek maakt.
Mijn vader is muzikant van beroep, daar verdient hij zijn geld mee.
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nachtmerrie (de nachtmerrie – de nachtmerries) Een nachtmerrie is een ander woord
voor een angstig avontuur of een heel nare droom.
Die wandeling door de bergen met die steile hellingen werd een nachtmerrie.
namelijk Namelijk is een ander woord voor want.
Ik snap wel dat je boos bent, hij was namelijk heel vaak gemeen tegen je.
nauwelijks Nauwelijks betekent bijna niet.
Ik kan het nauwelijks geloven, maar we hebben gewonnen!
neerstorten (stortte neer – is neergestort) Neerstorten is een ander woord voor hard op
de aarde vallen.
Het vliegtuig stortte neer in het bos.
net Net is een ander woord voor precies.
Ik was net op tijd, de trein reed bijna weg, maar ik kon gelukkig nog instappen.
net als Net als is een ander woord voor ook, of evenals.
Net als mijn zus, mag ik niet te lang chatten van mijn moeder.
niet alleen … maar ook Niet alleen … maar ook, gebruik je als je meerdere dingen
opsomt. Je zegt niet alleen het ene ding, maar ook nog het andere.
Ik lust niet alleen spruitjes, maar ook bloemkool en boontjes.
niets dan Niets dan betekent alleen maar.
Wij hebben niets dan onze zwemkleren aan.
niet-westers Niet-westers betekent dat iets niet uit West-Europa, Canada of de
Verenigde Staten komt.
Op de cd staat vooral niet-westerse muziek, zoals muziek uit Afrika en Egypte.
nogal Nogal betekent aardig wat.
Johan Cruijff is nogal bekend in de hele wereld.
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nogmaals Nogmaals betekent nog een keer.
Als hij het liedje één keer heeft gezongen moet hij het nogmaals zingen, omdat iedereen
het zo mooi vindt.
nomade (de nomade – de nomaden) Een nomade is iemand die van de ene plek naar de
andere plek trekt om daar dan een tijdje te gaan wonen.
In de zomer leven wij ook altijd als nomaden. We trekken het hele land door met onze
tent.
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noodvuurwerk (het noodvuurwerk) Noodvuurwerk betekent vuurwerk dat gebruikt wordt
in noodsituaties.
Doordat het schip noodvuurwerk afsteekt, kan de sleepboot het snel vinden.
noordpoolgebied (het noordpoolgebied) Het noordpoolgebied is het deel van de aarde
dat in het koude noorden ligt.
Een deel van Groenland, Rusland en Alaska ligt in het noordpoolgebied.
nota bene Nota bene zeg je als je iets gek vindt en als je er verbaasd over bent.
Je hebt nota bene net een zak chips op en nu wil je alweer patat?
notitie (de notitie – de notities) Een notitie is een aantekening.
Els maakt een notitie op een blaadje, zodat ze het adres niet vergeet.
nummerweergave (de nummerweergave – de nummerweergaves) Nummerweergave
betekent dat je op je telefoon kunt zien vanaf welk nummer er gebeld wordt.
Ik zie aan de nummerweergave dat mijn oma mij belt.
observeren (observeerde – heeft geobserveerd) Observeren betekent heel goed naar iets
kijken.
Nico observeert de klanten in de winkel om te zien of er niets gestolen wordt.
obstakel (het obstakel – de obstakels) Een obstakel is iets wat in de weg staat.
Door de storm liggen er allemaal obstakels op de weg.
oceaan (de oceaan – de oceanen) Een oceaan is een heel grote zee.
Op vakantie zwemmen we in de Atlantische Oceaan bij Frankrijk.
oersaai Oersaai betekent erg saai.
De film was oersaai. Ik viel bijna in slaap.
oftewel Oftewel is een ander woord voor of.
De boswachter zag een roedel, oftewel een groep herten.
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ogen als schoteltjes Ogen als schoteltjes betekent grote ogen opzetten omdat je
verbaasd bent.
Met ogen als schoteltjes keek Johan naar zijn eitje. Er kwam een kuiken uit!
om Als iets om is, dan neem je niet de kortste weg maar een weg die iets langer duurt.
Ik fiets wel even mee naar je huis, dat is maar een klein beetje om voor mij.
omschrijven (omschreef – heeft omschreven) Omschrijven betekent uitleggen of
beschrijven.
Willem omschrijft de man op de fiets als groot en dik met een zwarte pet op zijn hoofd.
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omstandigheid (de omstandigheid – de omstandigheden) Een omstandigheid is iets wat
gebeurt tegelijk met iets anders.
Er zijn in het hele land overstromingen. Onder die omstandigheden moet je niet op
vakantie gaan.
omstreeks Omstreeks betekent in de buurt van.
Verona haalt ons op. Omstreeks vier uur is ze hier.
omvouwen (vouwde om – heeft omgevouwen) Omvouwen betekent dat je een stukje van
iets de andere kant op duwt. Bijvoorbeeld een plakrandje papier.
Micha vouwde de rand van het vouwblaadje om en plakte het vast.
ondanks Ondanks betekent dat iets toch gebeurt of zo is, ook al zit het tegen en had je
het niet verwacht.
Ondanks het slechte weer ging de voetbalwedstrijd door.
ondergrond (de ondergrond – de ondergronden) Ondergrond betekent een laag ergens
onder als stevigheid.
Ik kan niet schrijven met een blaadje op schoot. Ik moet een harde ondergrond hebben.
onderschrift (het onderschrift – de onderschriften) Een onderschrift is een tekst die
onder een foto in de krant of in een tijdschrift staat.
Lees het onderschrift. Dan weet je wie op de foto staat.
onderstaand Onderstaand betekent wat hieronder staat.
Op de onderstaande foto zie je hoe leuk de vakantie was.
ondersteboven Ondersteboven betekent met de bovenkant naar onder.
Als je die portemonnee ondersteboven houdt, valt al je geld eruit.
onderuitzakken (zakte onderuit – is onderuitgezakt) Als je onderuitgezakt zit, zit je niet
rechtop, maar hang je in je stoel.
Freek zit onderuitgezakt op de bank en kijkt televisie.
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ondervragen (ondervraagde/ondervroeg – heeft ondervraagd) Ondervragen betekent
iemand vragen stellen om meer te weten te komen.
De politieagente ondervraagt Dennis. Zij wil van Dennis weten hoe het ongeluk gebeurd
is.
onderzoek (het onderzoek – de onderzoeken) Een onderzoek betekent heel goed kijken
hoe iets in elkaar zit.
Er is een onderzoek gedaan in onze buurt. Daar kwam uit dat de meeste mensen graag
een nieuwe speeltuin willen.
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onherbergzaam Onherbergzaam betekent dat je er nauwelijks kunt leven.
Dit landschap is onherbergzaam. Het is er koud en er zijn geen planten of dieren.
online (was online – is online geweest) [Spreek uit als: on-lajn] Als je online bent, ben je
direct verbonden met het internet.
Even kijken of Hamza online is. Dan kunnen we samen chatten.
onmogelijk Onmogelijk betekent dat iets niet kan of dat het lijkt dat iets niet kan.
Het is onmogelijk dat je Saskia in de stad zag, want ze ligt al de hele dag ziek op bed.
onnodig Onnodig is een ander woord voor niet nodig.
Zij wil het graag helemaal zelf doen. Het is onnodig om haar te helpen.
onschuldig Onschuldig betekent dat iets geen kwaad kan of dat iets niet kwaad bedoeld
is.
Ik vind graffiti nogal onschuldig. Er zijn wel ergere dingen!
ontspanning (de ontspanning) Ontspanning is iets leuks wat je gaat doen om tot rust te
komen.
Ik voetbal heel erg graag als ontspanning.
ontstaan (ontstond – is ontstaan) Ontstaan is een ander woord voor iets dat een vorm
krijgt of iets dat gemaakt wordt.
Uit dat dorp is later een stad ontstaan.
zich ontwikkelen (ontwikkelde zich – heeft zich ontwikkeld) Zich ontwikkelen betekent
ontstaan.
Als het warm weer is, ontwikkelt zich soms onweer.
ontwikkeling (de ontwikkeling – de ontwikkelingen) Ontwikkeling betekent veranderen
of groeien. Het kan positief zijn, maar ook negatief.
We weten nog niet hoe goed Jordi uiteindelijk met basketbal wordt. Hij is nog volop in
ontwikkeling.
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onzeker zijn (was onzeker – is onzeker geweest) Als je ergens onzeker over bent, dan
weet je niet wat je moet doen of hoe je iets moet doen.
Mijn vriendin is altijd heel onzeker in de klas, ze durft bijna nooit iets te zeggen.
ergens voor openstaan Ergens voor openstaan is willen luisteren naar anderen.
Mijn juf staat altijd open voor de kinderen in mijn klas.
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in het ziekenhuis opgenomen worden (wordt in het ziekenhuis opgenomen – is in het
ziekenhuis opgenomen) In het ziekenhuis opgenomen worden betekent dat je in het
ziekenhuis moet blijven.
Eline wordt in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan haar knie.
opkomen voor iemand Opkomen voor iemand betekent iemand verdedigen of helpen.
Als mijn vriend gepest wordt, dan kom ik wel voor hem op!
een ander opstoken Iemand opstoken is iemand zover brengen dat hij iets gaat doen wat
niet mag.
Eva stookte Elisa op om kattenkwaad uit te halen.
optreden (het optreden – de optredens) Een optreden is een ander woord voor een
voorstelling met muziek of zang of dans.
Ik vond het optreden van die band echt geweldig!
zich optutten (tutte zich op – heeft zich opgetut) Zich optutten betekent jezelf mooi
aankleden en opmaken. Bijvoorbeeld door speldjes of gel in je haar te doen als je op de
foto moet.
Voordat de schoolfotograaf komt, tut ik me altijd helemaal op!
opvangen (ving op – heeft opgevangen) Iemand opvangen betekent voor hem zorgen tot
zijn ouders er weer zijn.
De naschoolse opvang vangt kinderen op die na schooltijd niet meteen naar huis
kunnen.
organiseren (organiseerde – heeft georganiseerd) Organiseren betekent iets regelen.
Tycho en Nawien organiseren het schoolfeest.
origineel Origineel is een ander woord voor heel bijzonder.
De meester vond dat de jongen een heel origineel verhaal had geschreven.
overbodig (is overbodig – is overbodig geweest) Iets is overbodig als je het niet nodig
hebt.
Het is mooi weer. Een paraplu is overbodig.
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overdag Overdag betekent tijdens de dag. Het is niet ’s nachts.
Overdag is het licht. ’s Nachts is het donker.
overdrijven (overdreef – heeft overdreven) Overdrijven is iets groter, mooier of erger
maken dan het is.
Het duurt echt geen uur om naar jouw huis te lopen. Overdrijf toch niet altijd zo!
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overleven (overleefde – heeft overleefd) Overleven betekent moeite doen om te blijven
leven.
In de woestijn overleven alleen de sterkste dieren.
overwicht hebben (had overwicht – heeft overwicht gehad) Als je overwicht hebt, zorg je
dat anderen goed naar je luisteren en doen wat je graag wilt.
Als meester Jaap iets zegt, is iedereen meteen stil. Hij heeft overwicht.
overzicht (het overzicht – de overzichten) Een overzicht betekent in het kort de
belangrijkste dingen van iets weergeven.
Meester Max vroeg naar een overzicht van alle overblijvers op school.
paraplubak (de paraplubak – de paraplubakken) Een paraplubak is een soort emmer
waar je paraplu’s in bewaart.
In de paraplubak staan wel tien paraplu’s.
paren (paarde – heeft gepaard) Paren betekent vrijen om jongen te krijgen.
Walvissen paren in zee.
goed van pas komen (kwam goed van pas – is goed van pas gekomen) Als iets goed van
pas komt, kun je het goed gebruiken.
Dat zakmes komt hem goed van pas bij het doorsnijden van het touw.
periode (de periode – de periodes) Een periode is een deel van de tijd.
Het is voorjaar. In die periode leggen de meeste vogels een ei.
persen (perste – heeft geperst) Persen betekent hard op iets duwen.
Seline drinkt iedere ochtend verse sinaasappelsap. Daarvoor perst ze drie sinaasappels.
persoonlijke bezitting (de persoonlijke bezitting – de persoonlijke bezittingen)
Persoonlijke bezittingen zijn spullen die van jezelf zijn.
De tas van Aisha is gestolen. Daarin zaten al haar persoonlijke bezittingen.
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pinguïn (de pinguïn – de pinguïns) Een pinguïn is een zwart-witte vogel die op het ijs
leeft.
De pinguïn kan goed zwemmen in het ijskoude water.
piramide (de piramide – de piramiden of piramides) Een piramide is een vierkant gebouw
dat aan de bovenkant een spitse punt heeft.
In Egypte staat een aantal piramides.
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in de eerste plaats In de eerste plaats betekent het eerste punt van meerdere punten die
gaan komen.
In de eerste plaats gebruiken kinderen internet om informatie op te zoeken.
in de tweede plaats In de tweede plaats betekent het tweede punt van meerdere punten
die gaan komen.
In de tweede plaats gebruiken kinderen internet om met elkaar te chatten.
planeet (de planeet – de planeten) Een planeet is een bol in het heelal die om de zon
draait.
Onze aarde is een planeet.
plunderen (plunderde – heeft geplunderd) Plunderen is een ander woord voor iets met
geweld leegroven.
De rovers hebben de piramide geplunderd.
poolklimaat (het poolklimaat) Het poolklimaat is een klimaat met ijskoude zomers en
winters.
De Noordpool en de Zuidpool hebben een poolklimaat.
portie (de portie – de porties) Een portie is een ander woord voor hoeveel je van iets
hebt.
Geef mij maar een grote portie patat.
portret (het portret – de portretten) Een portret is een schilderij, tekening of een foto van
iemands gezicht.
Oma wil graag een portret van haar kleinkinderen hebben.
portretschilder (de portretschilder – de portretschilders) Een portretschilder is een
schilder die portretten schildert van een persoon of een groep personen.
De portretschilder maakte een schilderij van mijn opa en oma.
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positie (de positie – de posities) Positie betekent de plaats waar iemand of iets is.
Kom, dan klimmen we de toren op. Vanaf die positie kun je de hele stad zien.
prepaid [Spreek uit als: prie-peed] Prepaid betekent dat je vooruit betaald hebt om een
tijdje te kunnen bellen.
Ik heb een prepaid mobiele telefoon. Ik kan bellen tot het bedrag dat ik betaald heb, op
is.
presteren (presteerde – heeft gepresteerd) Presteren betekent iets kunnen of doen.
Marieke heeft goede cijfers op haar rapport. Ze presteert goed op school.
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privacy (de privacy) [Spreek uit als: praj-vu-sie] De privacy betekent dat je alleen kunt
zijn, zonder dat je gestoord wordt door anderen.
Vanwege mijn privacy zet ik mijn adres en telefoonnummer niet op mijn homepage.
professional (de professional – de professionals) Een professional betekent iemand die
iets heel goed kan of iets voor zijn beroep doet.
Nadeem kan heel goed skaten. Ik vind hem een professional.
professioneel Professioneel betekent dat iets door beroepsmensen gedaan wordt of iets
wat voor beroepsmensen gemaakt is.
Hakim doet aan wedstrijdfietsen. Hij heeft een professionele fiets. Net zo één als mensen
die voor hun beroep aan fietswedstrijden meedoen.
prognose (de prognose – de prognoses) Een prognose is een uitspraak over hoe iets
waarschijnlijk zal verlopen.
Na veel onderzoek kunnen we nu wel een prognose geven over hoe het klimaat in
Nederland zal zijn in het jaar 2050.
radiogolf (de radiogolf – de radiogolven) Een radiogolf is een soort elektrische golf die
informatie verstuurt door de lucht.
De satellieten rond de aarde sturen de radiogolven door naar antennes op het land.
realistisch Realistisch betekent dat iets er heel echt uitziet.
Het portret is erg realistisch. Het lijkt wel een foto!
recht van de sterkste (het recht van de sterkste) Het recht van de sterkste betekent dat
de sterkste de baas is.
Bij dieren geldt het recht van de sterkste. Bijvoorbeeld: het sterkste mannetje eet het
eerst van het voedsel dat er is.
reden (de reden – de redenen) De reden van iets is waarom iets zo is of waarom je iets zo
doet.
De reden waarom ik te laat op school kwam, was een lekke band.
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refrein (het refrein – de refreinen) Een refrein is een stukje van een liedje dat steeds
terugkomt.
Iedereen kent het refrein van het liedje uit het hoofd.
repeteren (repeteerde – heeft gerepeteerd) Repeteren betekent oefenen.
Als je goed wilt leren fluit spelen, moet je vaak repeteren.
repetitie (de repetitie – de repetities) Een repetitie is dat je moet oefenen voor iets.
Morgen kan ik niet, dan heb ik een repetitie met mijn zangkoor.
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repetitieruimte (de repetitieruimte – de repetitieruimtes) Een repetitieruimte is een
zaaltje waarin je kunt oefenen.
Onze band heeft geen eigen repetitieruimte. We delen de zaal met een andere band.
reportage (de reportage – de reportages) Een reportage is een verslag.
De journalist maakte een reportage over de wedstrijd.
reputatie (de reputatie – de reputaties) Reputatie betekent hoe iemand bekend is bij
andere mensen.
Bruno is altijd te laat. Hij heeft een slechte reputatie als het om afspraken gaat.
respect tonen (toonde respect – heeft respect getoond) Respect tonen is verschillen
accepteren.
We moeten respect tonen voor het geloof van een ander.
rijmschema (het rijmschema – de rijmschema’s) In een rijmschema kun je zien hoe de
woorden in een versje of een gedichtje op elkaar rijmen.
Een rijmschema is bijvoorbeeld a-a-b-b.
ringtone (de ringtone – de ringtones) [Spreek uit als: ring-toon] De ringtone is het geluid
dat je mobiele telefoon maakt als je gebeld wordt.
Ik heb het allernieuwste lied van Frans Bauer als ringtone op mijn mobiel.
risicosport (de risicosport – de risicosporten) Een risicosport is een gevaarlijke sport
waarbij je kans hebt dat er iets vervelends met je gebeurt.
Ik doe liever niet aan risicosporten als racen of skiën, dat vind ik veel te gevaarlijk!
riskeren (riskeerde – heeft geriskeerd) Riskeren betekent kiezen voor de kans dat er iets
vervelends gebeurt.
Lisa en Sheena rijden zonder licht op de fiets. Zo riskeren ze een bekeuring.
ritme (het ritme – de ritmes) Het ritme van een liedje klappen doe je als je met een liedje
meeklapt.
Het Wilhelmus heeft een langzaam ritme.
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roedel (de roedel – de roedels) De roedel is een ander woord voor een groep dieren die
samenleven.
Herten leven ook in een roedel.
roerloos Roerloos betekent dat iemand heel stil staat of zit.
De reiger stond roerloos in de sloot.
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iets rond hebben (had rond – heeft rond gehad) Je hebt iets rond als het klaar of af is.
Om vijf uur hadden we de moeilijke opdracht rond.
ronde (de ronde – de rondes) Een ronde is een afstand die je van begin tot eind loopt. De
ronde doen is rondlopen, bijvoorbeeld om iets te controleren.
De suppoost maakt elk uur een ronde door alle zalen in het museum.
rooien (rooide – heeft gerooid) Rooien betekent een groenteplant uit de grond trekken.
Juni is de beste maand om aardappels te rooien.
rooster (het rooster – de roosters) Een rooster is een schema waarin staat in welke
volgorde dingen gedaan moeten worden en door wie.
Michel woont met drie vrienden in een huis. Zij hebben een rooster gemaakt voor het
schoonmaken. Daarin staat precies wanneer Michel moet stofzuigen.
roosterwijziging (de roosterwijziging – de roosterwijzigingen) Een roosterwijziging
betekent een verandering in het rooster.
Op het bord staat een roosterwijziging. Gym begint vandaag niet om twee uur, maar om
drie uur.
RSI (de RSI) Als je RSI hebt, heb je steeds pijn aan bepaalde spieren doordat je vaak
dezelfde beweging hebt gemaakt.
Ik heb RSI in mijn arm, doordat ik zo vaak de spelcomputer heb gebruikt.
rugleuning (de rugleuning – de rugleuningen) De rugleuning van de stoel is het deel van
de stoel waar je met je rug tegenaan leunt.
Ik vind het niet prettig om op een krukje te zitten, omdat een krukje geen rugleuning
heeft.
ruimte (de ruimte) De ruimte is het gebied waarin alle planeten en sterren zitten. Een
ander woord ervoor is het heelal.
Je kunt met een raket door de ruimte vliegen.
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Sahara (de Sahara) De Sahara is de naam van een woestijn in Afrika.
In de Sahara is het droog. Het is er overdag ook erg heet.
schade lijden (leed schade – heeft schade geleden) Als je schade lijdt, is er veel stuk
gegaan door een ongeluk of een vervelende gebeurtenis.
Door de brand heeft het museum erg veel schade geleden.
schadelijk Schadelijk is dat iets slecht is.
Te veel zon is schadelijk voor je huid.
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schapenwolkje (het schapenwolkje – de schapenwolkjes) Een schapenwolkje is een wolk
die de vorm heeft van een schaap.
Ik zie witte schapenwolkjes in een blauwe lucht.
scholier (de scholier – de scholieren) Een scholier is iemand die op school zit.
De meeste scholieren gaan op de fiets naar het voortgezet onderwijs.
schoolverlater (de schoolverlater – de schoolverlaters) Een schoolverlater is iemand die
van school afgaat of die net van school af is.
Onze schoolverlaters starten na de vakantie allemaal in het voortgezet onderwijs.
schriftelijk Schriftelijk betekent geschreven.
In de krant staat dat ze iemand zoeken voor de kassa bij de bioscoop. Er staat ook dat je
alleen schriftelijk kunt reageren.
serieus nemen (nam serieus – heeft serieus genomen) Iemand serieus nemen is echt
naar iemand luisteren.
De leerkracht nam de klacht van de kinderen serieus.
service (de service) Een service is zorgen voor iets, of helpen met iets.
Een hondenuitlaatservice is een service die helpt bij het uitlaten van honden.
sjezen (sjeesde – heeft gesjeesd) Sjezen is snel glijden of rijden.
De slee sjeest de heuvel af.
slechts Slechts is een ander woord voor alleen maar of niet meer dan.
Je hoeft slechts te vragen en ik zorg dat het gebeurt!
sledehond (de sledehond – de sledehonden) Een sledehond is een hond die een slee kan
trekken.
Twee sledehonden trekken de slee de sneeuwheuvel op.
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slordigheid (de slordigheid – de slordigheden) Een slordigheid is iets dat niet netjes
gedaan is.
Door een slordigheidje in mijn toets heeft de meester de hele som fout gerekend!
smartlap (de smartlap – de smartlappen) Een smartlap is een droevig lied waarin een
zielig verhaal wordt gezongen.
Ik houd niet zo van smartlappen, ik luister liever naar wat vrolijkere muziek.
sms’je (het sms’je – de sms’jes) Een sms’je is een kort bericht dat je verstuurt met een
mobiele telefoon naar een andere mobiele telefoon.
Mijn vriendin vraagt in een sms’je of ik meega naar de bioscoop.
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snack (de snack – de snacks) [Spreek uit als: snek] Een snack is een klein hapje
tussendoor.
Om 4 uur ’s middags eten we een plak ontbijtkoek als snack.
sneeuwscooter (de sneeuwscooter – de sneeuwscooters) Een sneeuwscooter is een
soort scooter in de vorm van een een slee met een motor. Hij kan erg hard.
De man maakte een bocht met de sneeuwscooter. Sneeuw vliegt in het rond!
snoeihard Snoeihard betekent heel erg hard.
Die band maakt altijd snoeiharde muziek.
solist (de solist – de solisten) Een solist is iemand die in zijn eentje zingt, of alleen op
een muziekinstrument speelt.
De hele klas zong een liedje voor de koningin. Daarna mocht Flip als solist een stukje
spelen op zijn gitaar.
sollicitatiebrief (de sollicitatiebrief – de sollicitatiebrieven) Een sollicitatiebrief is een
brief waarin je aangeeft dat je een baan graag wilt hebben.
Pim heeft een sollicitatiebrief gestuurd naar de bouwmarkt bij het winkelcentrum.
songtekst (de songtekst – de songteksten) Een songtekst is een tekst van een liedje.
Als je de songtekst uit je hoofd kent, dan kun je de tekst van het liedje zo meezingen.
soortgelijke Soortgelijke betekent ongeveer dezelfde.
Je mag niet gooien met propjes en soortgelijke dingen.
soortgenoot (de soortgenoot – de soortgenoten) Een soortgenoot is een dier van
hetzelfde soort.
Herten die samen in een groep leven, zijn soortgenoten.
sound (de supersound – de supersounds) [Spreek uit als: saund] De sound is de stijl van
muziek van een bandje of popgroep die je meteen kunt herkennen.
De BOYS BAND heeft een heel eigen sound, je herkent hun liedjes altijd meteen!
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spam (de spam) [Spreek uit als: spem] Spam is e-mail die je krijgt en waar je niet om
gevraagd hebt.
Ik heb vijf e-mails gekregen, waarvan er drie spam zijn.
spandoek (het spandoek – de spandoeken) Een spandoek is een doek met een tekst
erop.
Op straat zag je veel spandoeken.
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uit elkaar spatten (spatte uit elkaar – is uit elkaar gespat) Uit elkaar spatten is in kleine
stukjes uit elkaar vallen.
Toen ik het glas liet vallen, spatte het in kleine stukjes uit elkaar.
speciale gelegenheid (de speciale gelegenheid – de speciale gelegenheden) Een
speciale gelegenheid is een bijzonder moment. Bijvoorbeeld een verjaardag, een
trouwdag of een feestdag.
Deze muziek hoor je eigenlijk alleen maar bij speciale gelegenheden.

3

speklaag (de speklaag – de speklagen) Een speklaag is de laag vet onder je vel.
De speklaag van de zeehond houdt hem lekker warm.
spelcomputer (de spelcomputer – de spelcomputers) Een spelcomputer is een computer
waar je spelletjes op kunt spelen.
Theo en ik spelen samen een spel op mijn spelcomputer.
splinternieuw Als iets splinternieuw is, is het nog nooit gebruikt.
Ik fiets op mijn splinternieuwe fiets de winkel uit.
spoed (de spoed) Spoed is iets dat grote haast heeft.
De man raakte gewond toen hij viel. Er wordt met spoed een dokter gebeld.
zo spoedig mogelijk (afkorting: z.s.m.) Zo spoedig mogelijk is zo snel mogelijk.
Kom zo spoedig mogelijk naar huis.
spotlight (het spotlight – de spotlights) [Spreek uit als: spot-lait] Een spotlight is een
lamp met fel licht; een schijnwerper.
De deejay staat in het spotlight, zodat iedereen op de dansvloer hem goed kan zien.
spriet (de spriet – de sprieten) Een spriet is iemand die lang en mager is.
Iedereen noemt die lange magere man een spriet.
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staafdiagram (het staafdiagram – de staafdiagrammen) Een staafdiagram is een schema
met verschillende staafjes die de uitkomsten laten zien van wat je onderzocht hebt.
In het staafdiagram is het staafje van kinderen die spelletjes spelen het hoogst. Dit
betekent dat kinderen het meest spelletjes doen op de computer.
stadion (het stadion – de stadions) Een stadion is een plaats waar veel mensen bij elkaar
zijn om te kijken naar bijvoorbeeld een wedstrijd.
Dit weekend is er een voetbalwedstrijd in het stadion.
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stagiaire (de stagiaire – de stagiaires) Een stagiaire is iemand die op school voor een
beroep leert. Om het beroep te leren, oefent de stagiaire ook vast in het echt.
De stagiaire die juf wil worden, geeft vandaag een taalles.
stand van zaken (de stand van zaken) De stand van zaken betekent hoe iets is.
Gisteren waren de repetities voor de musical. Meester Dylan vroeg naar de stand van
zaken bij juf Karin.
stapelgek op iemand zijn Stapelgek op iemand zijn betekent dat je heel erg verliefd op
iemand bent.
Zij is stapelgek op de jongen die op de voetbalclub van haar broer zit.
stapelwolk (de stapelwolk – stapelwolken) Een stapelwolk is een wolk die van onderen
plat is en van boven ronde vormen heeft.
De stapelwolken in de lucht zijn donker aan de onderkant.
in de steek laten Als je elkaar in de steek laat, dan help je elkaar niet als je in
moeilijkheden zit.
Beste vrienden laten elkaar nooit in de steek!
sterk Sterk betekent hevig of erg.
We zijn sterk afgekoeld. We moeten snel naar binnen en iets warms drinken.
sterrenbeeld (het sterrenbeeld – de sterrenbeelden) Een sterrenbeeld is een groep
sterren die zo in het heelal staan, dat ze samen een bepaald figuur vormen.
Wat is jouw sterrenbeeld? Ik ben een Ram.
sterrenkundige (de sterrenkundige – de sterrenkundigen) Een sterrenkundige is iemand
die onderzoek doet naar de zon, de maan en de sterren.
De sterrenkundige ontdekte een nieuwe planeet.
sterrenstelsel (het sterrenstelsel – de sterrenstelsels) Een sterrenstelsel is een aantal
sterren dat bij elkaar hoort.
Onze zon staat ook in een sterrenstelsel.
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zich stierlijk vervelen (verveelde zich stierlijk – heeft zich stierlijk verveeld) Zich stierlijk
vervelen betekent je heel erg vervelen.
Hij verveelt zich stierlijk, omdat er niemand is om mee te spelen.
strafbaar Iets is strafbaar als het volgens de wet niet mag.
Snoep meenemen uit de winkel zonder te betalen, is strafbaar.
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straling (de straling – de stralingen) Straling is dat iets licht of warmte afgeeft.
Ik denk niet dat de straling van een mobieltje schadelijk is.
stroom (de stroom) Stroom is een ander woord voor elektriciteit. Het is een soort energie
waardoor bijvoorbeeld een lamp kan gaan branden.
Kom niet aan dat hek, het staat onder stroom!
stunt (de stunt – de stunts) Een stunt is iets aparts of gevaarlijks wat niet veel mensen
durven te doen.
Zag je die stunt van Dunja? Ze klom op het dak om de bal te pakken en sprong er toen in
één keer af!
suggestie (de suggestie – de suggesties) Een suggestie betekent een idee of een
voorstel.
Bart had nog een leuke suggestie voor het schoolfeest. Hij wil door de hele school
slingers ophangen.
supersnel Supersnel betekent heel erg snel.
Wat een makkelijke opdracht, die maak ik supersnel.
suppoost (de suppoost – de suppoosten) Een suppoost is een bewaker in een museum.
De suppoost vertelde de man waar hij de wc’s kon vinden.
surfen (surfte – heeft gesurft) Surfen betekent op internet websites bekijken.
Mijn zus surft al een uur op internet om informatie over honden te zoeken.
tag [Spreek uit als: tek] Een tag is een soorthandtekening (in graffiti) van iemand die
graffiti schrijft.
Ik heb een nieuwe tag bedacht! Ik spuit hem nu bij elke graffiti die ik maak.
technisch Technisch betekent dat je veel weet van techniek: apparaten, machines en
vervoermiddelen.
Mourad is heel technisch; hij kan alle fietsen repareren.
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tegen Tegen is het tegenovergestelde van ‘voor’ of ‘mee’.
Ik stem tegen dat plan, ik vind het een stom idee!
tekeergaan (ging tekeer – is tekeergegaan) Tekeergaan is wild doen of herrie maken.
De kleuter ging heel erg tekeer toen hij was gevallen en erg veel pijn had.
telecommunicatie (de telecommunicatie) Telecommunicatie is informatie overbrengen
over een grote afstand.
Ook een e-mail sturen is telecommunicatie.
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telefoongesprek (het telefoongesprek – de telefoongesprekken) Een telefoongesprek is
dat je met iemand praat door de telefoon.
Tijdens het telefoongesprek werd hij heel kwaad.
telkens Telkens betekent steeds weer opnieuw.
Margo komt telkens bij haar oma om een snoepje vragen.
ten gevolge van Ten gevolge van geeft een oorzaak en een gevolg aan. Het betekent
waardoor, of het gevolg daarvan is.
Ten gevolge van de storm is de boom omgewaaid.
tenminste Tenminste betekent in elk geval.
Volgens mij is dat meisje nieuw op school. Ik heb haar tenminste nog nooit gezien.
ongelukkig terechtkomen (kwam ongelukkig terecht – is ongelukkig terechtgekomen)
Ongelukkig terechtkomen betekent verkeerd neerkomen en je daardoor verwonden.
Justin heeft zijn voet gebroken. Hij sprong met gym van de bank en kwam ongelukkig
terecht.
op korte termijn Op korte termijn betekent binnen korte tijd.
Deze fietsenstalling is te klein. Daarom komt er op korte termijn een nieuwe
fietsenstalling op het schoolplein.
territorium afzetten (het territorium – de territoria) Een territorium is een gebied waar
een dier de baas is. Hij zet dit gebied af om duidelijk te maken dat hij er woont. Andere
dieren mogen er niet komen.
Een hond die tegen bomen plast, zet zijn territorium af. Zo laat hij merken dat het gebied
van hem is.
terug Terug is het tegenovergestelde van heen.
Ik ren de hele weg terug naar huis.
tevens Tevens is een ander woord voor ook.
Doe het licht uit als je weggaat. En doe tevens de deur op slot.
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tijdverdrijf (het tijdverdrijf ) Tijdverdrijf is iets wat je doet om te zorgen dat de tijd voorbij
gaat, zodat je je niet verveelt.
Als tijdverdrijf lees ik dit boek nog maar voor een tweede keer.
tin (het tin) Tin is een soort metaal.
Het tinnen soldaatje is de titel van een sprookje.
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tinteling (de tinteling – de tintelingen) Een tinteling is een prikkend gevoel in je lichaam.
Robin stopt met schrijven, omdat zij tintelingen in haar vingers heeft.
toestaan (stond toe – is toegestaan) Toestaan betekent dat iets goed is.
In het bos is het toegestaan om foto’s te maken.
totaal Totaal is een ander woord voor helemaal.
Menno kijkt telkens naar Marit. Hij is totaal verliefd op haar.
traditie (de traditie – de tradities) Een traditie betekent een gewoonte die al heel lang
bestaat.
Bij ons thuis is het de traditie om op je verjaardag ontbijt op bed te krijgen.
er geen trek meer in hebben (had er geen trek meer in – heeft er geen trek meer in
gehad) Ergens geen trek meer in hebben betekent er geen zin meer in hebben.
Ik heb er geen trek meer in om dat hele stuk nog terug te lopen.
eropuit trekken (trok eropuit – is eropuit getrokken) Eropuit trekken betekent naar
buiten gaan om nieuwe plekken te bezoeken.
In de vakantie blijven we niet alleen op de camping. We trekken er altijd opuit.
trektocht (de trektocht – de trektochten) Een trektocht is een reis die een paar dagen
duurt. Je reist door een land.
Onze trektocht met kamelen door de Sahara duurt twee weken.
treurig Treurig is een ander woord voor verdrietig.
Die film loopt wel heel erg treurig af omdat het hondje dood gaat.
trilling (de trilling – de trillingen) Een trilling is dat er iets beweegt door iets anders.
Ik voel de trilling onder mijn voeten van de grote vrachtauto die door de straat rijdt.
tropisch klimaat (het tropisch klimaat) In landen met een tropisch klimaat is het altijd
warm en vochtig.
In Suriname is een tropisch klimaat. Er is een grote jungle.
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tussendoortje (het tussendoortje – de tussendoortjes) Een tussendoortje is een hapje
dat je bijvoorbeeld tussen het ontbijt en de lunch eet.
Ik neem een appel mee naar school als tussendoortje, anders krijg ik honger!
uitdaging (de uitdaging – de uitdagingen) Een uitdaging betekent iets wat je graag wilt
doen, ook al is het moeilijk.
Danny vindt de duikplank erg hoog, maar hij vindt het toch een uitdaging om er van af te
springen.
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uiteenlopend Uiteenlopend betekent veel verschillende mogelijkheden.
Er zijn uiteenlopende meningen over de oplossing van dat probleem.
uiteindelijk Uiteindelijk betekent op het laatst.
We hebben lang gewacht. Maar uiteindelijk gingen we naar huis.
uitermate Uitermate betekent zeer, of heel erg.
Het was uitermate gezellig op het afscheidsfeest.
uitgestorven Als iets uitgestorven is, is er niets of niemand te zien.
De straat was uitgestorven toen het buiten 31 graden was.
uitleg (de uitleg) De uitleg zijn de woorden en zinnen waarmee je iets duidelijk vertelt.
Door de uitleg van de juf snap ik nu hoe de spellingregel werkt.
uitsterven (stierf uit – is uitgestorven) Uitsterven is wanneer een bepaald soort dieren
niet meer blijft bestaan.
Ook panda’s worden met uitsterven bedreigd.
uittesten (testte uit – heeft uitgetest) Uittesten is testen of iets goed is.
Ik test mijn nieuwe computer uit. Ja, alles doet het!
uitwerking (de uitwerking – de uitwerkingen) De uitwerking is een ander woord voor
resultaat.
De bekeuring had geen uitwerking op hem. Hij bleef te hard rijden.
in een periode vallen (viel in een periode – is in een periode gevallen) Als iets in een
periode valt, gebeurt het op een bepaalde tijd.
Mijn verjaardag valt precies in de periode van de vakantie.
vallende ster (de vallende ster – de vallende sterren) Een vallende ster is een stukje
steen dat uit de ruimte door de dampkring valt en dan verbrandt.
Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen!
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van opzij Van opzij is van de zijkant. Bij een portret van opzij (en profil) zie je de zijkant
van iemands gezicht.
Haar portret is van opzij geschilderd.
van voren Van voren is van de voorkant. Bij een portret van voren (en face) zie je de
voorkant van iemands gezicht.
Op munten zie je bijna nooit iemands gezicht van voren.
vanzelf Vanzelf betekent zomaar, zonder hulp van iets of iemand.
Ik heb niets gedaan, die fiets ging vanzelf kapot!
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vanzelfsprekend Vanzelfsprekend betekent natuurlijk.
Het schoolfeest is vanzelfsprekend in de aula. Dat is altijd zo.
vast Vast is een ander woord voor zeker.
Ze komt vast wel.
vederwolk (de vederwolk – vederwolken) Een vederwolk is een wolk die zo dun is dat het
bijna een doorzichtige streep is.
Door de vederwolken zie ik de vliegtuigstrepen in de lucht.
zo ver het oog reikt Zo ver het oog reikt, betekent zo ver als je kunt kijken.
Zo ver het oog reikt, zie ik water. Ik vaar midden op de zee.
verantwoord Verantwoord betekent veilig, zonder risico’s.
Mijn vader vindt het niet verantwoord dat ik ’s avonds zonder licht fiets.
verantwoordelijk zijn voor (was verantwoordelijk voor – is verantwoordelijk geweest
voor) Verantwoordelijk zijn voor betekent iets als taak hebben.
Wie is er verantwoordelijk voor de muziek? Nina, zij neemt cd’s mee.
verbouwing (de verbouwing – de verbouwingen) Een verbouwing betekent een gebouw
helemaal veranderen.
Tijdens de verbouwing van ons huis wordt die muur eruit gehaald.
verdampen (verdampte – is verdampt) Als water warm wordt, gaat het verdampen en
wordt het damp.
Het water in de pan kookt. Het verdampt.
zich vereerd voelen (voelde zich vereerd – heeft zich vereerd gevoeld) Als je je vereerd
voelt, dan vind je iets een grote eer. Je vindt het erg leuk.
De jongen voelde zich erg vereerd toen hij de prijs voor beste voetballer van het jaar
kreeg.

© Bekadidact 2008

verjagen (verjaagde/verjoeg – heeft verjaagd) Verjagen is een ander woord voor
wegjagen.
De kat verjaagde de vogels uit de tuin.
verklaren (verklaarde – heeft verklaard) Verklaren is uitleggen hoe iets in elkaar zit.
Ik kan wel verklaren waarom Arie en Bas ruzie hebben.
verlaten Verlaten betekent helemaal alleen en eenzaam.
Het zeehondenjong ligt verlaten op het ijs.

45

Deel 7

woorden

vermelden (vermeldde – heeft vermeld) Iets of iemand vermelden betekent dat je iets of
iemand noemt of opschrijft.
Je moet mijn naam ook bij het verhaal vermelden want ik heb ook meegeschreven.
verminken (verminkte – heeft verminkt) Verminken betekent iemand ernstig verwonden
of iets kapotmaken.
Hij heeft het schilderij verminkt door er met een mes in te snijden.
vernielen (vernielde – heeft vernield) Vernielen is iets kapot maken.
De supporters vernielden veel auto’s bij het voetbalstadion.
vernieling (de vernieling – de vernielingen) Vernieling betekent dat iets kapotgemaakt is.
Het bankje in het bushokje is er afgetrapt; dat is pure vernieling.
verslavend Iets is verslavend als je er niet meer mee op kunt houden.
Roken kan verslavend zijn. Je kunt er niet meer zomaar mee stoppen.
verstrooid zijn (was verstrooid – is verstrooid geweest) Verstrooid zijn betekent dat je
niet meer nadenkt over wat je doet.
Hij doet zout in zijn thee. Hij is verstrooid.
vertrouwen (vertrouwde – heeft vertrouwd) Vertrouwen is weten dat je op een ander kunt
rekenen.
Hij vertrouwde erop dat zijn vriend op hem zou wachten.
verveling (de verveling – de vervelingen) Verveling betekent dat je niet weet wat je zult
gaan doen.
Wat zullen we nou gaan doen? Ik word gek van verveling.
verzwakt Je bent verzwakt als je ziek en zwak bent. Je bent niet sterk en gezond.
Wij verzorgen de verzwakte vogel goed. Over een paar dagen is hij weer gezond.
vliegensvlug Vliegensvlug betekent heel erg snel.
Op het internet vind ik vliegensvlug allerlei leuke spelletjes.
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vloeiend Vloeiend betekent zonder onderbrekingen of foutjes.
Mascha spreekt vloeiend Frans.
vod (het vod, de vodden) Vodden zijn oude doeken of kleren.
Die jurk is een oud vod. Hij zit vol vlekken en de linkermouw is kapot.
voicemail (de voicemail – de voicemails) [Spreek uit als: vojs-meel] Met een voicemail
kan iemand een bericht achterlaten als de telefoon niet opgenomen wordt.
Toen ik thuiskwam, stonden er wel vijf berichten op de voicemail.
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voldoende Voldoende is een ander woord voor genoeg.
Ik krijg voldoende beweging; ik sport drie keer in de week!
volgende (de volgende) De volgende is iets (of iemand) dat erna komt.
De volgende leerling die te laat komt, moet nablijven!
volgens Volgens is zoals iemand of iets zegt.
Volgens het weerbericht wordt het morgen heel mooi weer.
volkomen Volkomen is een ander woord voor helemaal.
Hij is onze afspraak volkomen vergeten.
volksmuziek (de volksmuziek) Volksmuziek is muziek die uit een bepaald land of een
bepaald deel van het land komt. Het is dans- of feestmuziek.
Het leuke van volksmuziek is dat het bijna altijd vrolijk klinkt.
volledig Volledig is helemaal.
Hij ging volledig uit zijn dak toen hij zijn lievelingsnummer hoorde.
vooral Vooral is een ander woord voor in de eerste plaats.
Let vooral op die mooie kleuren van het schilderij.
voorbereiden (bereidde voor – heeft voorbereid) Voorbereiden betekent ervoor zorgen
dat je ergens klaar voor bent of ergens voor oefenen.
Priscilla heeft de hele dag zitten leren om haar examen voor te bereiden.
je voordoen als Je voordoen als betekent dat je anderen laat geloven dat je anders bent
dan je in het echt bent.
Hij doet zich voor als de topscorer van dat team, maar dat is hij helemaal niet!
voornamelijk Voornamelijk betekent vooral.
In de zaal zaten voornamelijk meisjes.
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vooroordeel (het vooroordeel – de vooroordelen) Een vooroordeel is een oordeel zonder
reden.
Zij heeft een vooroordeel tegen buitenlanders.
voorraad (de voorraad – de voorraden) De voorraad is eten of drinken dat je bewaart voor
later.
De eekhoorn heeft een voorraad nootjes om in de winter op te eten.
voorspelling (de voorspelling – de voorspellingen) Een voorspelling is dat iemand zegt
dat er iets gaat gebeuren.
De voorspelling dat ik hele erge ruzie zou krijgen is niet uitgekomen.
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voortplanting (de voortplanting) De voorplanting is zorgen dat er jonge dieren worden
geboren.
Voortplanting vindt bij vogels in het voorjaar plaats.
op voorwaarde dat Op voorwaarde dat betekent dat je eist dat er iets eerst moet
gebeuren. Anders doe je niet wat de ander van je wil.
Ik doe de afwas op voorwaarde dat jij de tafel afruimt.
vraag en aanbod Vraag en aanbod is dat iemand iets wil hebben of wil kopen, terwijl een
ander juist iets wil verkopen.
In de krant lees je dat er veel vraag en aanbod is van gebruikte auto’s.
vrienden maken (maakte vrienden – heeft vrienden gemaakt) Vrienden maken betekent
dat je probeert vrienden te krijgen.
Josien maakt heel gemakkelijk nieuwe vrienden.
vriendschap (de vriendschap – de vriendschappen) Vriendschap betekent vrienden of
vriendinnen met iemand zijn.
Ik vind vriendschap erg belangrijk. Zonder mijn vrienden zou ik niet kunnen leven!
een vriendschap onderhouden (onderhield een vriendschap – heeft een vriendschap
onderhouden) Een vriendschap onderhouden betekent dat je dingen doet waardoor de
vriendschap blijft bestaan.
Michiel en ik onderhouden onze vriendschap door elke woensdag samen te voetballen.
vriendschappelijk Vriendschappelijk is vrienden met iemand zijn, zonder dat je verliefd
bent.
Bert en Anneke gaan al jaren vriendschappelijk met elkaar om.
vrijwel Vrijwel betekent bijna helemaal of bijna altijd.
Peter gaat vrijwel altijd met de bus naar school.
vuurwerk afsteken Vuurwerk afsteken betekent het vuurwerk aansteken.
Rachid steekt dit jaar voor het eerst vuurwerk af.
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waaghals (de waaghals – de waaghalzen) Een waaghals is iemand die veel durft te doen.
Als niemand durft, gaat Lotte wel. Zij is een echte waaghals.
waarderen (waardeerde – heeft gewaardeerd) Iets waarderen is iets leuk vinden.
Mijn oma waardeert het als we vanavond komen.
waardoor Waardoor geeft een gevolg aan.
Het onweert hard, waardoor ik niet kan slapen.
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waarop Waarop is een verwijswoord. Het wijst terug naar waar iets op ligt of op staat.
Dat is de tafel waarop het boek ligt.
waarschijnlijk Waarschijnlijk is een ander woord voor iets wat bijna zeker waar is.
Je hebt waarschijnlijk nog nooit van deze muziek gehoord.
wachtwoord (het wachtwoord – de wachtwoorden) Een wachtwoord is een woord dat je
moet intypen als je bepaalde gegevens op internet wilt bekijken.
Voordat ik kan inloggen op mijn e-mail, moet ik altijd eerst mijn wachtwoord intypen.
Alleen ik weet wat mijn wachtwoord is. Anderen kunnen mijn e-mailberichten niet lezen.
wanhopig Wanhopig betekent dat je geen hoop meer hebt dat iets nog goed komt.
Hij zocht in het doolhof wanhopig naar de uitgang.
warming-up (de warming-up, de warming-ups) Warming-up is een Engels woord. Het
betekent oefeningen doen om je spieren los te maken en op te warmen voordat je gaat
sporten.
De gymles begint altijd met een warming-up.
waterdamp (de waterdamp) Waterdamp bestaat uit kleine waterdruppeltjes.
Ik ben klaar met douchen. Ik zie bijna niets meer door de waterdamp in de badkamer!
waterdruppel (de waterdruppel – de waterdruppels) Een waterdruppel is een druppel
water.
Aan de kraan hangt nog een waterdruppel.
webcam (de webcam – de webcams) [Spreek uit als: wep-kem] Een webcam is een
videocamera die is aangesloten op internet. Je gebruikt hem bij je computer.
Als ik aan het chatten ben, kan ik mijn vriendin via de webcam zien.
door weer en wind Door weer en wind betekent dat het niet uitmaakt of het mooi weer is
of slecht weer.
‘Wij gaan door weer en wind’, zei mijn vader altijd. Dus ook als het hard regende,
gingen we kamperen.
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weerbericht (het weerbericht – de weerberichten) Een weerbericht is een bericht op de
televisie, op de radio of in de krant over het weer dat verwacht wordt.
Volgens het weerbericht in de krant gaat het de hele week regenen.
weersverwachting (de weersverwachting – de weersverwachtingen) Een
weersverwachting is de voorspelling die een weerman of weervrouw doet over het weer.
De sportdag kan morgen toch doorgaan. Volgens de weersverwachting blijft het de hele
dag droog.
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ter wereld komen (kwam ter wereld – is ter wereld gekomen) Ter wereld komen is een
ander woord voor geboren worden.
Het jonge veulentje kwam in de zomer ter wereld.
wereldmuziek (de wereldmuziek) Met wereldmuziek bedoelen we volksmuziek en niet
westerse muziek.
Wereldmuziek is de laatste tijd heel erg populair onder jongeren.
wereldwonder (het wereldwonder – de wereldwonderen) Een wereldwonder is iets dat
heel bijzonder is, en dat over de hele wereld bekend is.
De piramide van Cheops is één van de zeven wereldwonderen.
werkervaring (de werkervaring – de werkervaringen) Werkervaring betekent werk dat je
al eerder gedaan hebt.
Er wordt een dierenverzorger gezocht in de dierentuin. Bo kan wel reageren. Zij heeft al
werkervaring opgedaan bij de kinderboerderij.
wetenschapper (de wetenschapper – de wetenschappers) Een wetenschapper is iemand
die alles onderzoekt over een bepaald onderwerp, en daarom veel van dat onderwerp
weet.
Wetenschappers hebben een nieuw medicijn tegen hoofdpijn ontdekt.
wezen (het wezen – de wezens) Een wezen is een mens, een dier of iets anders dat leeft.
Denk jij dat er andere wezens in het heelal wonen?
wijnrank (de wijnrank – de wijnranken) Een wijnrank is een tak van de plant waar druiven
aan groeien.
Er zitten prachtige, blauwe druiven aan die wijnrank.
wikkelen (wikkelde – heeft gewikkeld) Wikkelen betekent iemand of iets ergens inrollen.
Mira had het koud, daarom wikkelde ze de sjaal goed om haar nek heen.
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winkelgevel (de winkelgevel – de winkelgevels) Een winkelgevel is de voorkant van een
winkel.
Karel had een heel grote graffiti gemaakt op de winkelgevel.
woestijnklimaat (het woestijnklimaat) Bij een woestijnklimaat is er weinig regen.
Overdag is het heet, ’s nachts is het koud.
De Sahara heeft een woestijnklimaat. Er wonen weinig mensen.
wolkendeken (de wolkendeken – de wolkendekens) Als de lucht vol is met wolken, is er
een wolkendeken.
Ik kan de zon niet zien. De lucht is één grote wolkendeken.
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met andere woorden (m.a.w.) Als je zegt: met andere woorden, dan zeg je hetzelfde nog
eens, alleen dan op een andere manier.
Ik ben misselijk, ik heb hoofdpijn en buikpijn. Met andere woorden, ik ben ziek.
zandkorrel (de zandkorrel – de zandkorrels) Een zandkorrel is een korrel zand.
Als ik van het strand kom, doe ik mijn schoenen niet meteen aan. Mijn voeten zitten dan
onder de zandkorrels.
zeeklimaat (het zeeklimaat) Een zeeklimaat is een klimaat zonder koude winters en
zonder hete zomers.
Nederland heeft een zeeklimaat: geen hete zomers, geen koude winters.
zeker Zeker betekent: daar valt niet aan te twijfelen.
Ik neem een paraplu mee en doe mijn regenpak aan. Dan heb ik zeker geen last van de
regen!
zendmast (de zendmast – de zendmasten) Een zendmast is een hoge toren waaraan
antennes vastzitten.
In het weiland achter mijn huis staat een zendmast.
het iemand naar de zin maken Het iemand naar de zin maken betekent ervoor zorgen dat
een ander het leuk en fijn heeft.
Op een feestje probeert hij het altijd iedereen naar de zin te maken.
tegen de zin zijn Tegen de zin zijn is iets niet leuk vinden.
Het is tegen haar zin dat we vanavond weggaan.
daar zit wat in (zat wat in – heeft wat in gezeten) Daar zit wat in betekent dat het waar is.
Erik zegt dat als we met de trein gaan, we niet zo veel spullen mee kunnen nemen. Daar
zit wel wat in.
zithouding (de zithouding – de zithoudingen) Je zithouding is de manier waarop je zit.
Marga heeft een goede zithouding; ze zit rechtop en dicht bij haar tafel.
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zitvlak (het zitvlak – de zitvlakken) Het zitvlak van een stoel is het vlakke deel waar je op
zit.
Het is belangrijk dat je het hele zitvlak van de stoel gebruikt. Je zit dan met je billen goed
naar achteren.
zo Na het woord zo volgt een verdere uitleg van wat ervoor stond.
Nora heeft veel klachten. Zo heeft ze pijn in haar arm, in haar nek en in haar rug.
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zodra Zodra betekent zo gauw als.
Zodra ik achttien jaar ben, begin ik met autorijlessen.
zoekend Zoekend betekent dat je iets aan het zoeken bent.
Mimmoun keek zoekend om zich heen. Waar was zijn tas?
zomaar Zomaar betekent zonder reden.
Ze komen zomaar even op bezoek.
zo’n Zo’n is een afkorting voor de woorden zo en een. Zo’n piramide betekent een
piramide van die soort.
Chris had nog nooit zo’n grote piramide gezien.
zondagse kleren (de zondagse kleren) Zondagse kleren zijn nette, schone kleren.
Bijvoorbeeld kleren die je alleen op zondag aandoet of als je op visite gaat.
Als de schoolfotograaf komt, trek ik mijn zondagse kleren aan.
zich zorgen maken (maakte zich zorgen – heeft zich zorgen gemaakt) Als je je zorgen
maakt, ben je bang dat er iets vervelends gaat gebeuren.
Fien maakt zich zorgen, omdat haar dochter om twaalf uur ’s nachts nog niet thuis is.
zover Zover betekent klaar.
Ben je zover? We gaan vertrekken.
zuidpoolgebied (het zuidpoolgebied) Het zuidpoolgebied is het deel van de aarde dat in
het koude zuiden ligt.
Australië, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika liggen dichtbij het zuidpoolgebied.
zulke Zulke betekent dat iets van een bepaalde soort is.
Je hebt vast nog nooit zulke lekkere koekjes gegeten!
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zwaartekracht (de zwaartekracht) De zwaartekracht is de aantrekkingskracht van de
aarde die ervoor zorgt dat dingen niet zweven, maar op de grond vallen of staan.
Door de zwaartekracht valt een appel altijd op de grond.
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ergens goed van afkomen Ergens goed van afkomen wil zeggen dat er van alles had kunnen gebeuren, maar dat het gelukkig erg meeviel of goed afgelopen is. Tim kreeg geen
straf toen hij te laat kwam, dus daar kwam Tim goed vanaf!
uit de brand helpen Iemand uit de brand helpen betekent iemand helpen die een probleem heeft of opeens iets zelf niet kan regelen. Ik kan je voor vandaag wel uit de brand
helpen, je mag bij mij in de schuur oefenen met je band.
een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen Dit spreekwoord
betekent dat het niet zo slim is om twee keer dezelfde fout te maken. Als je dat doet, ben
je zelfs nog dommer dan een ezel. Ik rijd heus niet nog een keer verkeerd hoor! Een ezel
stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen!
ergens voor gaan Ergens voor gaan betekent heel erg je best doen om iets te bereiken.
Ronald wil de voetbalwedstrijd winnen. Hij gaat ervoor om een doelpunt te maken.
eind goed, al goed Als iets goed is afgelopen, maakt alle ellende die er eerst was, niet
zo veel meer uit. Eerst stonden we met 3-1 achter. Maar we hebben toch gewonnen. Eind
goed, al goed!
haantje-de-voorste zijn Haantje-de-voorste zijn betekent dat iemand altijd het belangrijkst wil zijn, zonder rekening met anderen te houden. Als de gymjuf vraagt of iemand
iets voor wil doen, steekt Harry altijd meteen zijn vinger op. Hij gedraagt zich dan echt
als een haantje-de-voorste.
vele handen maken licht werk Als je een klusje met veel mensen doet, is het zo gedaan.
De hele klas helpt mee met opruimen, vele handen maken licht werk!
het hof maken Het hof maken is een ouderwetse manier om te zeggen: iemand versieren.
De jongen maakte het meisje met de mooie bruine ogen het hof.
aan de kant staan Aan de kant staan is dat je bij geen enkele groep hoort en niet mee
mag doen met anderen terwijl je dat wel wilt. Ze lieten Koos aan de kant staan door hem
niet te vertellen dat ze een cadeautje voor de juf gingen kopen.
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wie dan leeft, die dan zorgt Wie dan leeft, die dan zorgt, betekent dat je je geen zorgen
moet maken over later. Ik ga nu nog niet leren voor dat proefwerk, het is pas overmorgen. Wie dan leeft, die dan zorgt!
een gewaarschuwd mens telt voor twee Een gewaarschuwd mens telt voor twee betekent dat iemand die gewaarschuwd is voor gevaar, daar meer op zal letten. Er zal hem
dus minder snel iets gebeuren. Goed dat je het zegt, ik zal goed uitkijken voor auto’s die
door rood rijden bij dat kruispunt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
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iets kunnen missen als kiespijn Iets kunnen missen als kiespijn betekent dat je het heel
graag mist. Al dat huiswerk dat de juf geeft, kan ik missen als kiespijn!
niet moeders mooiste zijn Iemand die niet moeders mooiste is, is niet zo knap of zelfs
lelijk. Martijn is niet moeders mooiste, maar hij is wel heel erg aardig.
een frisse neus halen Een frisse neus halen betekent even naar buiten gaan. In de pauze
gaan we een frisse neus halen.
uit het oog, uit het hart Uit het oog, uit het hart betekent dat je aan iemand die je niet
meer ziet, vaak ook niet veel meer denkt. Ik spreek eigenlijk nooit meer met mijn oude
klasgenoten af. Het is dan toch uit het oog, uit het hart!
als er één schaap over de dam is, volgen er meer Als er één schaap over de dam is, volgen er meer, betekent dat als eenmaal iemand iets doet, de anderen dit dan ook sneller
doen. Eerst wilde niemand meehelpen met het schoolfeest. Maar toen ik me inschreef als
hulp, wilde ineens iedereen meehelpen. Ja, als er één schaap over de dam is, volgen er
meer!
stevig in je schoenen staan Als je stevig in je schoenen staat, geef je niet snel op. Je weet
wat je wilt. Kees mag niet te veel suiker eten. Hij staat stevig in zijn schoenen en eet de
lollyniet op.
ergens een ster in zijn (was ergens een ster in – is ergens een ster in geweest) Ergens
een ster in zijn betekent dat je ergens heel goed in bent. Ik ben een ster in rekenen.
het staat in de sterren geschreven Het staat in de sterren geschreven betekent dat iets
voorspeld is. Dat ik later rijk zal worden, staat in de sterren geschreven.
spelen met vuur Spelen met vuur betekent dat je gevaarlijke dingen doet zonder erbij na
te denken.
ergens bij stilstaan Ergens bij stilstaan betekent dat je ergens over nadenkt. Ik sta er
nooit bij stil dat ik eigenlijk een stuk ouder ben dan mijn beste vriend.
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wie niet waagt, die niet wint Wie niet waagt, die niet wint betekent dat je minder kans
hebt om iets te bereiken als je geen risico’s durft te nemen. Kom joh, we gaan het ook
eens proberen bij Idols! Wie niet waagt, die niet wint!
achter de wolken schijnt de zon Achter de wolken schijnt de zon betekent dat er na een
verdrietige tijd weer een gelukkige tijd komt. Pim kan niet naar school, hij is ziek. Zelf
zegt hij: ‘achter de wolken schijnt de zon. Volgende week ben ik vast weer helemaal
beter.’
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je leven in de waagschaal stellen Je leven in de waagschaal stellen is iets doen waarvan
je weet dat het levensgevaarlijk is. Klim toch niet zo hoog in die boom! Je stelt je leven in
de waagschaal!
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