Woordenlijst
Pagina 7
Kiezen uit
Een keuze maken tussen verschillende dingen
Het kind kan niet kiezen uit zoveel soorten ijs.
Pagina 8 Formaat
De grootte van iets
Het formaat van deze rugzak is niet goed; er past geen laptop in.
Pagina 8 Tijdbalk
Een lijn met gebeurtenissen in een bepaalde tijd
Het is leuk om een tijdbalk te maken van je eigen leven.
Pagina 8 In volgorde
Op een logische manier gerangschikt
In de bibliotheek staan de boeken in alfabetische volgorde.
Pagina 8 Inkeping
Snee, gleuf
Als je een inkeping wil maken in een stuk hout, heb je een scherp
mes nodig.
Pagina 8 Jaartal
Aanduiding van een bepaald jaar, bijvoorbeeld 2019
In de Nederlandse geschiedenis is 1296 een bekend jaartal.
Pagina 8 Vullen met
Vol doen met
Ik vul mijn waterfles altijd met cola.
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Pagina 8 Beredeneren
Hardop logisch nadenken
Ik kan niet beredeneren waarom onze vlag drie kleuren heeft.
Pagina 9 Oorzaak
Waardoor iets gebeurt
De oorzaak van veel vliegtuigongelukken zijn vogels die in de
motor terecht komen.
Pagina 9 Vervolgens
Daarna
Ik doe altijd eerst mijn sokken aan en vervolgens mijn schoenen.
Pagina 10 Minimaal
Ten minste, minstens
Om arts te worden heb je minimaal een VWO-diploma nodig.
Pagina 11 Naarmate
Terwijl het langer duurt
Naarmate mijn vader ouder wordt, wordt hij vriendelijker
Pagina 11 Bedrag
Een hoeveelheid geld
Op mijn spaarrekening staat een bedrag van 110 euro.
Pagina 12 Aankoop
Iets wat je gekocht hebt
Dit huis was een goede aankoop; het is nu veel meer waard.
Pagina 12 Budget
Bedrag dat je kunt besteden
Ik heb voor het eten een budget van 10 euro per dag.
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Pagina 12 Onmogelijk
Niet mogelijk
Het is voor een mens onmogelijk om te vliegen.
Pagina 13 Bekenden
Mensen die je goed kent
Weet jij het verschil tussen vrienden en bekenden?
Pagina 13 Gratis
Je hoeft er geen geld voor te betalen
Als je twee flessen cola koopt, krijg je de derde fles gratis.
Pagina 15 Eindstand
Meestal: einduitslag bij een wedstrijd.
Hier: bedrag dat nog op een rekening staat.
Pagina 15 Tekort
Niet genoeg, nadelig saldo
De patiënt heeft een tekort aan ijzer in zijn bloed.
Pagina 16 Alvorens (ouderwets woord)
Voordat
Alvorens je naar school gaat, moet je je tas inpakken.
Pagina 17 Plattegrond
Tekening waarop je de weg kunt vinden, bijvoorbeeld in een
gebouw
In een winkelcentrum hangt vaak een plattegrond waarop alle
winkels vermeld staan.
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Pagina 18 Vandaar
Vanaf die plek
Ik ga altijd met de bus naar het station; vandaar is het nog 10
minuten lopen naar school.
Pagina 18 Verbinding
Hier: aansluiting
Er is een directe verbinding met de trein tussen Amsterdam en
Parijs.
Pagina 18 Bewijs (van identificatie)
Hier: identiteitskaart of paspoort. Hiermee kun je laten zien wie
je bent.
Je moet altijd een bewijs van identificatie bij je hebben.
Pagina 20 Regelmaat
Vast ritme
Met een vaste regelmaat gaat bij ons het luchtalarm af.
Pagina 21 Punt
Plek, plaats
De afstand tussen deze twee punten op de kaart is in werkelijkheid
5 kilometer.
Pagina 22 Schuingedrukt
De letters staan scheef.
Een ander woord voor schuingedrukt is ‘cursief’.
Pagina 22 Aanwijzing
Hint
Bij de speurtocht kregen we veel aanwijzingen voor de goede
route.
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Pagina 24 Afkorting
Woord of groep woorden, korter opgeschreven.
De afkorting van ‘enzovoort’ is ‘enz.’

Pagina 27 Resultaat
Uitkomst, einduitslag
Ik heb heel hard gewerkt voor mijn examen. Gelukkig was het
resultaat goed.

Pagina 24 Bestaan uit
Samengesteld zijn
Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling
deel.

Pagina 27 Uitslag
Eindresultaat
De uitslag van de voetbalwedstrijd was 1-0.

Pagina 24 Maximaal
Niet meer dan
In de lift hangt een bordje: maximaal 8 personen.

Pagina 29 Sparen
Geld bewaren
Ik geef mijn zakgeld altijd meteen uit. Ik spaar nooit.

Pagina 24 Draagkracht
Gewicht dat gedragen kan worden
De draagkracht van deze autoband is 500 kilo.

Pagina 30 Blok
Meestal: dik stuk hout waarvan alle zijden gelijk zijn.
Hier: rechthoekig gebouw waarin veel woningen zijn
Wij wonen in het derde blok vanaf de Amsterdamseweg.

Pagina 25 Standpunt
Wat je ergens van vindt
Het standpunt van de regering is: alle kinderen moeten zwemles
krijgen.

Pagina 30 (Be)horen tot
Deel zijn van
Wij (be)horen tot de groep mensen die nooit vlees eten.

Pagina 25 Daling
Minder worden
Door de daling van het grondwaterpeil gaan veel planten dood.

Pagina 30 Even
Even getallen kun je delen door 2
Het tegengestelde van even is oneven.

Pagina 27 Toenemen
Meer worden, groter worden
Het aantal doden door de vulkaanuitbarsting neemt nog steeds
toe.

Pagina 30 Delen door
In gelijke delen verdelen
Getallen die alleen gedeeld kunnen worden door 1 en zichzelf
(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, enz.) noemen we priemgetallen.
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Pagina 31 Gegevens
Dingen die je over iets of iemand weet (data)
Ik kan op internet veel gegevens vinden over Willem V.

Pagina 35 Onderscheid
Verschil
Mijn vader kan het onderscheid tussen oranje en rood niet zien.

Pagina 32 Gescheiden
Apart
In het klaslokaal zijn drie gescheiden ruimtes.

Pagina 37 Tegengestelde
Totaal anders
Het tegengestelde van mooi is lelijk.

Pagina 32 Ordening
Rangschikking volgens een bepaald systeem
De meestgebruikte ordening is rangschikking op alfabet.

Pagina 38 Tweede van rechts
Plaats in een rij
De bijbel staat op de bovenste plank; het tweede boek van rechts.

Pagina 32 Vereenvoudigen
Makkelijker maken
Soms kun je je leven vereenvoudigen door een uur eerder op te
staan.

Pagina 38 Langwerpig
Vorm met 2 lange kanten en 2 korte kanten
De meeste tafels zijn langwerpig.

Pagina 32 Overtollig
Wat er over blijft, wat je niet nodig hebt
Ik heb al mijn overtollige schoenen weggedaan.
Pagina 33 Halveren
Met de helft verminderen
De regering wil de uitstoot van stikstof halveren.
Pagina 35 Diverse
Verschillende
In de trein kun je diverse soorten koek kopen.
Pagina 35 Verschillen
Anders zijn
De broers verschillen veel van elkaar.
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Pagina 38 Gelijkvormig
Met dezelfde vorm
Alle cirkels zijn gelijkvormig.
Pagina 38 Vlak
Plat
In een vlak grasveld zijn geen hobbels.
Pagina 38 Krom
Gebogen
De oude man loopt krom.
Pagina 40 Constant
De hele tijd
De hond van de buren is constant aan het blaffen.
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Pagina 41 Omschrijven
Beschrijven
Kun je omschrijven hoe je je voelt als iemand je pest?

Pagina 48 Volume
Inhoud
IJs heeft een groter volume dan water.

Pagina 43 Summier
Kort
De leraar vertelde summier wat er gebeurde in 1296.

Pagina 48 Weghalen
Verwijderen
Na kerstmis komen vuilnismannen de kerstbomen weghalen.

Pagina 44 Nihil
Niets, nul
De kans dat het vandaag gaat regenen, is nihil.

Pagina 49 Totaal
Alles bij elkaar
Ik heb mijn vrienden getrakteerd op cola met taart. Totaal kostte
het € 31,60.

Pagina 44 Eenheid
Hoeveelheid om mee te tellen: meter, kilo, euro, enz.
Engeland heeft een andere munteenheid dan Nederland.
Pagina 46 M2
Vierkante meter
Ik heb een kamer van 20 m2.
Pagina 46 Ruimte
Plaats
In deze grote koffer is ruimte voor al mijn schoenen.

Pagina 49 In verhouding
Vergeleken met
Mijn broer en ik zijn even groot, maar ik ben jonger. In verhouding
ben ik dus groter dan hij.
Pagina 51 Winst
Verschil tussen inkomsten en uitgaven, waarbij de inkomsten
groter zijn.
Het bedrijf heeft het afgelopen jaar veel winst gemaakt.

Pagina 47 Hoeveelheid
Aantal
De hoeveelheid mensen die protesteerden viel tegen.

Pagina 51 Verlies
Verschil tussen inkomsten en uitgaven, waarbij de uitgaven
groter zijn.
Het bedrijf zal dit jaar verlies lijden.

Pagina 48 Opmeten
Bepalen hoe groot iets is
Ik heb mijn bed nog nooit opgemeten.

Pagina 53 Uiterste
Laatste grens
De uiterste betaaldatum is 3 april.
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Pagina 53 <
Teken voor: kleiner dan
Naast het teken < is er ook een teken voor groter dan: >.
Pagina 56 Passer
Soort potlood waarmee je cirkels kunt tekenen
Het is makkelijker om een cirkel te tekenen met een computer
dan met een passer.
Pagina 56 Straal
Afstand van het middelpunt van een cirkel tot de rand van
de cirkel
De straal van een cirkel is precies de helft van de middellijn
van die cirkel.
Pagina 56 Meten
Bepalen hoe lang, breed of hoog iets is
Met een rolmaat kun je meten hoe hoog de deur is.
Pagina 57 Afwezig
Weg, niet aanwezig
Tolga was iedere week een dag afwezig.

72

