Woordenlijst
Pagina 8 Heen en weer
Van de ene kant naar de andere kant en weer terug
De veerpont naar Texel vaart de hele dag heen en weer.
Pagina 8 Aannemen
Denken dat het waar is
De leraar neemt aan dat alle leerlingen hun huiswerk maken.
Pagina 9 Hoofdrekenen
Uit je hoofd uitrekenen
Bij hoofdrekenen mag je geen rekenmachine gebruiken.
Pagina 9 Kwadraat
Het kwadraat van een getal krijg je door dat getal met hetzelfde
getal te vermenigvuldigen
Het kwadraat van 4 reken je zo uit: 4 x 4 = 16.
Pagina 9 Decimaal
Cijfer achter de komma
Het getal 8,087 heeft drie decimalen.
Pagina 10 Getal
Een getal geeft een hoeveelheid aan
Het getal 20 kun je delen door 2, door 4, door 5 en door 10.
Pagina 10 Vermenigvuldigen met
Een keer-som maken
Als je 2 en 3 met elkaar vermenigvuldigt, dan is het antwoord 6.
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Pagina 11 Kalender
Een kalender deelt de tijd in
Onze kalender heeft 12 maanden, 52 weken en 365 dagen.
Pagina 12 x
X (in een som) betekent: keer
6 x 5 = 30.
Pagina 12 Maal
Maal (in een som) betekent: keer
6 maal 5 is hetzelfde als 6 keer 5.
Pagina 12 Inkomsten
Wat iemand (per jaar of per maand) verdient
Mijn inkomsten zijn dit jaar hoger dan vorig jaar.
Pagina 12 Percentage
Het aantal procenten van iets
Mijn moeder geeft een klein percentage van haar salaris aan goede
doelen.
Pagina 12 Teller
In een breuk: getal boven de streep
In ½ is 1 de teller en 2 de noemer.
Pagina 14 Tellen
Opnoemen van telwoorden
Mijn kleine zusje kan al tot 100 tellen.
Pagina 14 Anderhalf
Eén en een half
1 boterham is te weinig, 2 boterhammen zijn te veel. Anderhalve
boterham is precies genoeg.
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Pagina 14 Voldoende
Genoeg
Er is nog voldoende ruimte in de auto.
Pagina 14 Horizontaal
Van links naar rechts
Mijn trui heeft horizontale strepen.
Pagina 14 Ondersteboven
De bovenkant is beneden
Als je een open fles cola ondersteboven houdt, loopt de cola eruit.
Pagina 15 Centraal
Letterlijk: in het midden. Hier: aandacht hebben voor één
persoon tegelijk
Het Centraal Station ligt midden in de stad.
Pagina 16 Onregelmatig
Zonder regelmaat
Hij heeft een onregelmatige hartslag, dat kan gevaarlijk zijn.
Pagina 17 Versnellen
Sneller gaan
Door mijn pas te versnellen, kon ik nog net de bus halen.
Pagina 17 Splitsing
In twee (of meer) delen uit elkaar gaan
Bij een T-splitsing gaat een deel van de weg naar links en een deel
naar rechts.
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Pagina 17 Richting
De kant die je opgaat
Sommige mensen hebben geen goed gevoel voor richting. Zij lopen
vaak verkeerd.
Pagina 18 Tegenkomen
Toevallig ontmoeten
Ik ben nog nooit een BN’er tegengekomen.
Pagina 19 Tijdlijn
Een overzicht van gebeurtenissen in de volgorde waarin ze
gebeurd zijn
Op de tijdlijn van de vorige eeuw staan twee wereldoorlogen.
Pagina 19 Vierkante kilometer
Stuk land dat een kilometer lang is en een kilometer breed
De afkorting voor vierkante kilometer is km2.
Pagina 20 Oppervlakte
De grootte van een stuk land (bijvoorbeeld in vierkante meters)
De oppervlakte kun je uitrekenen door de lengte keer de breedte te
doen.
Pagina 20 Km2
Maat om aan te geven hoe groot iets is, bijvoorbeeld een land
Km2 is de afkorting van vierkante kilometer.
Pagina 20 Abacus
Telraam
Vroeger gebruikte men een abacus in plaats van een rekenmachine.
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Pagina 20 Achterste, de
Iets of iemand die de laatste plaats heeft
De achterste in de rij moet het langst wachten.

Pagina 27 Verbruiken
Opmaken; gebruiken
De auto verbruikt veel te veel olie.

Pagina 21 Zakgeld
Geld dat een kind van zijn ouders krijgt om zelf te besteden
Niet alle kinderen krijgen evenveel zakgeld.

Pagina 27 Besteden aan
Gebruiken voor
Hij besteedt veel geld aan zijn hobby’s.

Pagina 23 Bouwplaat
Stuk karton met een bouwtekening voor een 3D-model
In de winkel van het Muiderslot kun je een bouwplaat kopen van
het kasteel.

Pagina 27 Gemiddeld
Wat het meest voorkomt, gewoon
Gemiddeld heeft een Nederlands gezin twee kinderen.

Pagina 23 Schaal
Maat voor verhoudingen
Op deze landkaart is de schaal 1:100. Dus 1cm op de kaart is in het
echt 100 cm.
Pagina 23 Fig.
Afkorting voor figuur
In lesboeken staat onder een tekening wel eens fig. 1.
Pagina 24 Oorzaak
Waardoor iets gebeurt
De oorzaak van de ruzie was een weggegooide bananenschil.
Pagina 26 Combinatie
Verschillende dingen die samen een geheel zijn
De combinatie van verschillende kleuren rood is heel mooi.
Pagina 26 Evenaren
Net zo goed zijn als
Mijn broer evenaart mijn vader in hardlopen.
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Pagina 28 Overbodig
Niet (meer) nodig
Toen ik mijn scooter kreeg, was mijn fiets overbodig.
Pagina 30 Nagenoeg
(Ouderwets woord:) Bijna
Ik heb mijn huiswerk nagenoeg af.
Pagina 30 Belonen
Iemand iets geven omdat hij/zij iets goeds heeft gedaan
Degene die met pijltjes-gooien wint, wordt beloond met een reis
naar Spanje.
Pagina 30 Gehalte
Hoeveel erin zit
Het alcoholgehalte in dit drankje is 11%.
Pagina 30 Berekenen
Uitrekenen
Ik kan precies berekenen hoeveel geld ik aan het eind van de
maand nog heb.
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Pagina 30 Nogmaals
(Ouderwets woord:) Nog een keer
‘Ik vraag u nogmaals om uit te stappen’, zei de buschauffeur tegen
de dronken passagier.
Pagina 30 Afleiden
Opmaken uit; begrijpen door
Uit de bankgegevens van mijn broer kan ik afleiden dat hij te veel
geld uitgeeft.
Pagina 33 Deels
Voor een deel
De vakantie is deels mislukt omdat ik na een week ziek werd.
Pagina 33 Rekening
Overzicht van wat je moet betalen; overzicht van de schuld die
je hebt
Als je in een restaurant eet, dan krijg je na afloop de rekening.
Pagina 34 Voordelig
Hier: goedkoop
Ik heb deze dure schoenen heel voordelig op de markt gekocht.
Pagina 35 Indelen
In groepen verdelen
Op de sportdag was ik ingedeeld bij de hardlopers.
Pagina 36 Variëren
Iedere keer een beetje anders maken
De kok van dat restaurant varieert het menu iedere dag.
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Pagina 37 Uitstippelen
Plannen
Mijn vader stippelt onze vakantiereizen maanden van tevoren uit.
Pagina 37 Score
Aantal punten dat je haalt tijdens een wedstrijd
In de rust was de score 2-1.
Pagina 38 Dubbel
Twee keer
Door een fout van de webshop kreeg ik mijn bestelling dubbel.
Pagina 38 Enige
Alleen dat, alleen die
Fatima was de enige die een 10 had voor Engels.
Pagina 38 Vergelijken met
Kijken naar de verschillen en de overeenkomsten van dingen of
mensen
De puppy’s waren moeilijk met elkaar te vergelijken.
Pagina 38 Symmetrie
Twee helften die hetzelfde zijn
De symmetrie van een lichaam is nooit perfect.
Pagina 39 Lengte
Hoe lang iets of iemand is
Vorig jaar was mijn lengte 1.40 meter, nu ben ik 1.55.
Pagina 39 Verklaren
Uitleggen; plechtig zeggen
Hij verklaart dat hij nooit meer zal roken.
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Pagina 40 Positie
Plek of houding
De voetballer had een prima positie om te scoren.

Pagina 43 Meerkeuzevraag
Vraag met verschillende antwoorden, 1 antwoord is goed
Ik vind meerkeuzevragen makkelijker dan open vragen.

Pagina 42 Contant
Cash geld, ‘echt’ geld, zonder bankpas
In Zweden gebruikt bijna niemand meer contant geld.

Pagina 46 Opbrengst
Hier: oogst, wat er van afkomt
De opbrengst van de appelboom is dit jaar groter dan vorig jaar.

Pagina 43 Doorlopend
Steeds maar door blijven gaan
De kleuter vroeg doorlopend om een ijsje.

Pagina 46 Overvloed
Meer dan nodig is
Er is altijd eten in overvloed met Kerstmis.

Pagina 43 Eenzijdig
Aan één kant of van één kant bekeken
Bij een eenzijdig gesprek is één persoon steeds aan het woord.

Pagina 46 Verwijderen
Weghalen
Ik heb alle duivenpoep van de tuinstoelen verwijderd.

Pagina 43 Deling
Som waarbij een getal wordt gedeeld door een ander getal
Delingen met breuken zijn altijd moeilijk.

Pagina 46 Rangschikken
In een bepaalde volgorde zetten
Je kunt boeken rangschikken op schrijver, op grootte of op kleur.

Pagina 43 Metriek stelsel
Systeem voor het meten van afstand, gewicht en temperatuur
Bijna alle landen in de wereld gebruiken het metrieke stelsel,
behalve Amerika.

Pagina 47 Bieden
Zeggen hoeveel geld je ervoor wilt geven
Als je op Marktplaats iets wilt kopen, dan moet je bieden.

Pagina 43 Afwisselend
Niet steeds hetzelfde
Mijn werk in de horeca is afwisselend.
Pagina 43 Werkboek
Lesboek waarin je opgaven moet maken
Voordat er werkboeken waren, schreef je in een schrift.
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Pagina 50 Tussenstand
Score halverwege
De tussenstand van de voetbalwedstrijd is 3-0.
Pagina 50 Statistiek
Het verwerken van veel gegevens, vaak in grafieken
Statistiek is geen populair vak op school.
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Pagina 53 Toepassing
Iets doen
Door de toepassing van een nieuwe techniek is het beeld veel
scherper geworden.

BOEKEN BOEIEN

Daar kun je
2 op rekenen!

Pagina 53 Uitgaven
Kosten
Mijn grootste uitgaven zijn de reparaties aan mijn scooter.
Pagina 61 Minstens
Minimaal; op z’n minst
Ik ga minstens twee keer in de week zwemmen.
Pagina 61 Beginpunt
Plek waar gestart wordt
Het beginpunt van de Marathon van Amsterdam is het
Olympisch Stadion.
Pagina 61 Omvang
Dikte
De dikste boom ter wereld heeft een omvang van 24 meter.
Pagina 61 Waarde
Wat iets waard is; hoeveel iets kost
Niemand weet wat de waarde van de Nachtwacht precies is.
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