Woordenlijst
Aanbieding, de

Categorieën: economie en algemeen

Iets wat goedkoper is dan anders.		
De schoenen zijn in de aanbieding: ze zijn
6

20 euro goedkoper deze week.
Aanbod, het

Wat er allemaal te koop is. Het aanbod aan
tijdschriften is erg groot.

Aankoop, de

krijg je een sjaal cadeau.
Aanschaf, de

29

Dat wat je koopt. Bij aankoop van een jas
20

Aankoop, dat wat je koopt. Het woord
‘aanschaf’ gebruik je als je dure dingen 		
zoals een mobieltje of een computer koopt.

Aanschaffen

16

Kopen. Mijn ouders hebben een nieuwe tv 		
6

aangeschaft.
Aantonen

Bewijzen, laten zien dat iets waar is.		
Dat kabouters bestaan is nog nooit
aangetoond.

Advies, het

55

Wat je het beste kunt doen, de raad.
De leraar gaf me het advies om de krant te 		
lezen. Ik heb die raad opgevolgd.

Afgeven

56

Als je iets afgeeft, breng je het naar een 		
bepaalde plek en daar geef je het aan iemand.
Bijvoorbeeld: een postbode geeft pakjes af.

55

Afleveren 		Zorgen dat iets op de juiste plek komt, bezorgen.
Bijvoorbeeld: een vrachtwagenchauffeur 		
Artikel, het

levert goederen af.

58

1. Product dat je in een winkel kunt kopen.

32

2. Een tekst in een krant of tijdschrift over
één onderwerp.
Bankrekening, de

44

Een rekening bij een bank waar je geld op
hebt staan. Als je geld op een bankrekening 		
wilt zetten, heb je het nummer van die
rekening nodig.

68

38

In deze woordenlijst vind je alleen de
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde
waar het woord voor het eerst voorkomt.

Bedrijf, het

Plaats waar mensen iets maken of doen om 		
geld te verdienen, bijvoorbeeld een winkel
of een fabriek.

Begroting, de

40

Plan waarin staat hoeveel geld je denkt te
krijgen en uit te geven. Bijvoorbeeld: in de 		
begroting van het schoolfeest hebben we
200 euro aan sponsorgeld opgenomen.

Behoefte, de

behoefte aan water.
Besteden aan

44

Iets wat echt nodig is. Ieder mens heeft
10

Gebruiken voor. Ik wil niet zoveel tijd
besteden aan winkelen, ik gebruik mijn tijd
liever voor iets nuttigers.

Bestellen

46

Iets laten komen en daarvoor betalen.		
Bijvoorbeeld: via internet een boek bestellen
of in een café een cola bestellen.

Bestemd zijn voor

20

Als iets bestemd is voor jou, dan mag jij
dat hebben. Bijvoorbeeld: deze kamer is 		
bestemd voor jou, dit wordt dus jouw kamer.

Bestemming, de

Doel of plaats waar je naartoe reist. 		
Deze trein heeft als bestemming Den Haag.

Bewijs, het

16
30

Papier waarop staat dat iets echt waar is.		
Bijvoorbeeld: een rijbewijs is een papier
waarop staat dat je echt kunt autorijden.

Bezorgen

24

Iets ergens naartoe brengen en afgeven.
Een postbode bezorgt dagelijks heel veel 		
brieven op heel veel adressen.

Bon, de

55

Een papier waarop staat hoeveel je betaald 		
hebt. Als je in een winkel betaalt, vraagt de
kassabediende of je de bon wilt hebben.

Contant

32

In munten en papiergeld. Als je contant
betaalt, betaal je met munten en papiergeld. 		
Je pint dan niet.

20
69

Dienen voor

Te gebruiken voor, bedoeld zijn voor.		
Bijvoorbeeld: waarvoor dient dit knopje?
Is het te gebruiken om de tv uit te zetten?

Eigendom, het

Wat iemand heeft, zijn bezit. Is dit huis

Exclusief

Heel duur en heel bijzonder.

eigendom van jouw ouders?

64
12

De PC-Hooftstraat in Amsterdam is bekend 		
om de vele exclusieve winkels.
Exemplaar, het

12

Eén van een aantal dezelfde dingen. 		
Dit is het eerste exemplaar van haar nieuwe
boek.

Fabrikant, de

Degene die producten maakt of laat maken

Geldgebrek, het

Als je geldgebrek hebt, dan heb je te weinig

in een fabriek.
geld.
Gewoonlijk

16
56
44

Meestal. Ik ga gewoonlijk op de fiets naar
school; alleen bij heel slecht weer brengt 		
mijn vader me met de auto.

Grafiek

21

Een tekening met lijnen om cijfers beter te 		
kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld: in deze
grafiek zie je dat er elk jaar meer winst 		
gemaakt is.

Gratis

Het kost niets. Laat je geld maar thuis, want 		
het hele feest is gratis.

Helaas

39

Gedurende de. De mensen zijn in de loop 		
der tijd steeds langer gaan leven.

Inkomen, het

36

Helaas betekent dat je iets jammer vindt 		
Bijvoorbeeld: je bent helaas te laat.

In de loop der

8

52

Geld dat je krijgt voor je werk. Het inkomen 		
van leraren is in Nederland lager dan in veel
andere Europese landen.

Inmiddels

52

Intussen, in de tussentijd. We vertrokken in
het donker, maar het is inmiddels licht 		
geworden.

70

10

Kassa, de

Apparaat waarin geld zit en dat aangeeft 		
hoeveel je moet betalen. In alle winkels
moet je bij de kassa betalen.

Kassabon,de

6

Papier waarop staat wat je hebt gekocht en
hoeveel je betaald hebt. Als je betaalt bij een		
kassa krijg je een kassabon.

Klant, de

Iemand die iets koopt. Er stond een lange 		
rij klanten bij de kassa.

Kopie, de

6
30

Iets dat precies is nagemaakt, zodat er een 		
tweede exemplaar van is. Bijvoorbeeld: een
kopie van een tekst.

Korting, de

57

Deel van het bedrag dat je minder hoeft te
betalen. Met 10 euro korting kost die trui 		
niet 40, maar 30 euro.

Laatst

6

Een korte tijd geleden. Ik heb laatst een 		
cadeau voor mijn moeder gekocht die
volgende week jarig is.

Levensduur, de

16

Hoe lang een product meegaat. De batterij
van een mobieltje heeft een levensduur van 		
ongeveer drie jaar.

Lonen

36

De moeite waard zijn. Het loont om prijzen 		
te vergelijken; als je iets voor een lagere prijs
kunt krijgen, kun je veel geld besparen.

Magazijn, het

42

Opslagruimte waar de winkelvoorraad ligt.
In het magazijn staan de bankstellen vier 		
rijen hoog opgestapeld.

Medewerker, de

60

Iemand die bij een bedrijf werkt. Mijn broer 		
is medewerker van de maand geworden bij
McDonalds.

Nadelig

8

Niet gunstig; ‘nadelig’ is het tegenovergestelde
van ‘voordelig’. Roken is nadelig voor je 		
gezondheid.

54

71

Onder andere (o.a.)

Ook, naast andere dingen. Als ik naar het 		
strand ga neem ik o.a. een handdoek en
9

zonnebrandcrème mee.
Ontvangen

Krijgen. Voor het afscheid van de directeur

Overleggen

Samen bespreken. Ik zou graag met je willen

heb ik geen uitnodiging ontvangen.
overleggen hoe we de keuken gaan indelen.
Puin, het

16
11

Iets wat helemaal stuk is. Bijvoorbeeld:
stukken steen van een kapotte muur. Zij heeft 		
haar auto in puin gereden, maar zelf heeft ze
gelukkig niets.

Realiseren (zich)

opmerking zo hard was aangekomen.
Rechtstreeks

53

Beseffen. Zij realiseerde zich niet dat haar
44

Zonder omweg, direct. Het kleine meisje
moet van haar moeder rechtstreeks naar huis 		
toe lopen.

Reclame, de

30

De aanbieding. De handdoeken zijn in de 		
reclame: deze week zijn ze vijf euro goedkoper
dan normaal.

Retour

naar de fabrikant.
Ruilen

20

Terug(sturen). De kapotte televisie gaat retour
19

Je levert iets na korte tijd weer in bij de winkel
en krijgt er geld of iets anders voor terug.		
De trui was toch te klein; gelukkig kon ik hem
ruilen voor een trui in een grotere maat.

Stempel, de

6

Met een stempel kun je een afdruk maken in
inkt. Als je naar Amerika reist, krijg je een 		
stempel in je paspoort.

Tegenvaller, de

18

Als iets slechter gaat dan je verwachtte, is dat		
een tegenvaller. Het vertrek van de beste speler
van de club was een tegenvaller voor de fans. 11

Te koop

Als iets te koop staat, kun je het kopen.
In onze straat staan veel huizen te koop.

72

54

Tekort

Te weinig. Na het schoolfeest was er een 		
tekort van 100 euro, omdat er veel minder
6

kaartjes waren verkocht.
Tekortkomen

Te weinig hebben. Jammer, ik kom één
spaarzegel tekort voor een gratis kopje 		
8

koffie.

Te maken krijgen met Meemaken. Ik hoop dat ik tijdens de bouw 		
van mijn nieuwe huis niet te maken krijg met
8

een timmerman die de boel verprutst.
Toestemming, de

Goedkeuring. Omdat het weer veel te slecht
was, kreeg de piloot geen toestemming van de 		
verkeersleider om te landen.

Uitsluiten

31

Ervoor zorgen dat iets niet kan gebeuren.		
Door het inschakelen van dit alarm sluit u de
kans uit dat er ingebroken wordt.

Van toepassing zijn

54

Bij een situatie horen, gelden. Op school
zijn andere regels van toepassing dan thuis; 		
thuis gelden minder strenge regels.

Verbinding, de

Contact. De telefonische verbinding met 		
deze kant van het land is slecht.

Verklaren

28

Duidelijk maken. Kun jij verklaren waarom je 		
bomen met één ‘o’ schrijft?

Verkoop, de

19

62

Iets geven waar een ander voor betaalt.		
Door de verkoop van mijn fiets, had ik geld
genoeg om nieuwe kleren te kopen.

Verkoper, de

54

Iemand die voor zijn beroep dingen verkoopt.
De verkoper gaf korting als wij twee T-shirts		
zouden kopen.

Verplichten

36

Als iets verplicht is, dan moét het gebeuren. 		
Iedereen is verplicht om aan de rechterkant
van de weg te rijden.

Verplichting, de

46

Dat wat je moet doen, je plicht. Het is toch
geen verplichting om op jouw verjaardag te 		
komen?

26
73

Verschijnen

Zich laten zien, komen. Ik zie je na schooltijd 		
wel verschijnen.

Verslijten

56

Iets gebruiken wat daardoor langzaam 		
stukgaat. Een spijkerbroek verslijt je minder
snel dan een broek van linnen of wol.

Verzenden

Versturen. De e-mail is niet verzonden, omdat

Voordelig

Het kost niet veel. Dit jaar zijn er veel

het mailadres van de ontvanger niet klopte.
appels; de appels zijn dan ook erg voordelig.
Voorstel, het

20
16
39

Suggestie, plan. Het voorstel om gratis
mobieltjes aan de leerlingen te geven is		
afgewezen door de directeur.

Voorstellen (zich)

54

1. Indenken. Ik kan me niet voorstellen hoe 		
de wereld eruitzag toen er nog dinosaurussen
rondliepen.

8

2. Als je je aan iemand voorstelt, geef je
diegene een hand en zeg je hoe je heet . 		
Op het verjaardagsfeest van mijn oma moest
ik me aan veel mensen voorstellen, omdat 		
ze me niet meer herkenden.
Winkelbediende, de

26

Iemand die in een winkel werkt en klanten 		
helpt. Een van de rijkste mannen van
Amerika is begonnen als winkelbediende.

Winkelier, de

6

De eigenaar van een winkel. December is
een belangrijke maand voor de winkeliers, 		
omdat zij dan veel spullen verkopen.

56

Winkelpersoneel, het De mensen die in een winkel werken.		
Vorige week staakte het winkelpersoneel
voor meer loon.

74

57

