Deze woordenlijst is gemaakt door ITTA.

Woordenlijst
Afbreken

Categorieën: wiskunde en algemeen

Als iets afbreekt, dan gaat het los.

Gemeente, de

Het is dan kapot.
Afkorten

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.

7

Als je iets afkort, dan maak je het korter.

en dorpen bij elkaar.
Geregeld

Als je een woord afkort, dan schrijf je het
woord korter op, met een paar letters.
Afwezig

56
11

Gescheiden

48

Grof
Grotendeels

21

Hechten aan (zich)

53

Hoe …, des te …

De dikte van iets is hoe dik het is.

12

Doorlopen

Als iets doorloopt, dan stopt het niet.

14

Eindstand, de

De uitslag aan het eind van een wedstrijd.

Evenaren

30

Als je je aan iemand hecht, dan is die persoon
Je gebruikt ‘hoe …, des te …’ om te zeggen

57

Als je iets evenaart, dan doe je het bijna

8

Horde, de

Als je een horde neemt, doe je iets moeilijks. 38

Inhouden

‘Inhouden’ is een ander woord voor

12

Dikte, de

De eindstand is een getal.

‘Grotendeels’ is een ander woord voor ‘het

andere ook groter of sterker wordt.
35

Als iets ergens voor dient, dan is het er voor
nodig.

45

dat als het ene groter of sterker wordt, het

van het een gebruikt om iets anders beter
Dienen voor

Als een trui grof gemaakt is, dan is hij met

belangrijk voor jou; hij is als familie voor jou. 9

‘Compensatie’ betekent dat je een beetje
te maken.

55

grootste deel’.

Als een plaats bezet is, dan kun je er niet op of
bij want er staat of zit al iets op die plaats.

Compensatie, de

Als twee mensen gescheiden zijn, dan zijn

een dikke draad gemaakt.

Als je tijd aan iets besteedt, dan werk je er
aan besteedt, dan geef je er geld aan uit.

27

ze niet meer bij elkaar.

een bepaalde tijd aan. Als je ergens geld
Bezet

9

regelmatig.

2. Tot hoever een ding kan gaan.
Besteden aan

1. Als iets geregeld wordt, dan zorgt iemand
2. Als iets geregeld gebeurt, dan gebeurt het

1. Als je bereik hebt met je telefoon, dan
doet je telefoon het op die plaats.

13

dat het gebeurt.

Als je afwezig bent, dan ben je er niet.
Je bent niet waar je moet zijn.

Bereik, het

Een gemeente is een stad of een paar steden

‘betekenen’.
In vergelijking met

9

Je gebruikt ‘in vergelijking met’ als je naar
twee dingen kijkt, je kijkt naar wat hetzelfde
is en wat anders is bij die twee dingen.

12

Invloed, de

Invloed is dat waardoor iets verandert.

15

Maat, de

1. De ‘maat van de muziek’ betekent stukjes

precies op dezelfde manier.

55

muziek die twee, drie of vier tellen duren.

Gedeelte, het

‘Gedeelte’ is een ander woord voor ‘deel’.

28

2. Een letter of een cijfer dat zegt hoe groot

Geheel

‘Geheel’ is een ander woord voor ‘helemaal’. 7

Gedeeltelijk

‘Gedeeltelijk’ is een ander woord voor ‘een
deel’.

74

iets is.
Maximaal

35

26

Als iets maximaal is, dan is het zo groot
mogelijk.

21

          75

Met de klok mee

Als je met de klok mee gaat, dan ga je rond
zoals de wijzers van de klok gaan.

Minimaal

Als iets minimaal is, dan is het zo klein
mogelijk.

Misverstand, het

Rangschikken
26
20

rij of in een groep achter elkaar of bij elkaar. 48
Reeds

‘Reeds’ is een ander woord voor ‘al’.

Regel, de  

1. Een regel is een lijn waarop je kunt

Als er een misverstand is, dan begrijp je
elkaar niet.

Als je dingen rangschikt, dan zet je ze in een

schrijven. Een regel in een boek is één rij van
6

Naar aanleiding van

Je gebruikt ‘naar aanleiding van’ om te zeggen

(n.a.v.)

wat de reden van iets is.

Nogmaals

‘Nogmaals’ is een ander woord voor ‘nog

woorden van links naar rechts.
Regelmatig

Als iets regelmatig gebeurt, dan gebeurt

een keer’.

14

Relatie, de

Een relatie is iets wat er tussen twee

Noteren

Als je iets noteert, dan schrijf je het op.

31

Onderbreken

Als je iemand onderbreekt, dan laat je die

het steeds met dezelfde tijd ertussen.

anders dan andere dingen.
Als iets oneindig is, dan is het heel lang;  

Ongeschikt

Als iets ongeschikt is, dan is het niet goed.

Onregelmatig

Als iets onregelmatig is, dan is het elke keer

er komt geen einde aan.

anders.
Ordenen
Overbodig

40

elkaar lijken of dingen die elkaar opvolgen.

9

programma’s over hetzelfde die na elkaar

14

komen.
Spreken van

18
12

55

Je gebruikt ‘spreken van’ om te zeggen dat je
iets zo kunt noemen.

32

Star

Als je star kijkt, dan bewegen je ogen niet.

42

Strak

1. Als je strak kijkt, bewegen je ogen niet.

12

2. Als een tent strak staat, dan is het
57

Als je iets van iemand overneemt, dan pak
43

Overschot, het

Een overschot is dat wat er te veel is.

20

Overslaan

Als je iets overslaat, dan doe je dat deel niet. 11

tentdoek gespannen.
Summier

‘Summier’ is een ander woord voor ‘weinig’. 28

Systematisch

Als je iets systematisch doet, dan doe je het

Tegen de klok in

Als je tegen de klok in gaat, dan ga je de

op een bepaalde, vaste manier.

12

Je gebruikt ‘percentage’ om te zeggen om

andere kant op dan de wijzers van de klok

hoeveel honderdste deel het gaat.

gaan.

Een percentage is een getal.
76

72

Een serie is een aantal dingen die op
Een serie op televisie is een aantal

je iets aan van die persoon.

Percentage, het

getrouwd.
Serie, de

Als iets overbodig is, dan is het niet nodig.
Het kan ook weg.

Overnemen

mensen of twee dingen is. Als mensen een

45

Als je dingen ordent, dan zet of leg je dingen
op een bepaalde plaats.

6

relatie hebben, dan zijn ze bijvoorbeeld

Onderscheiden, zich Als iets zich onderscheidt, dan is het heel
Oneindig

13

2. Een afspraak waar je je aan moet houden.

13

persoon stoppen met praten.

58

26

21
          77

Tegengesteld

Als twee dingen tegengesteld zijn, dan is
het ene helemaal anders dan het andere.

Tegenhouden

Als je iets tegenhoudt, dan zorg je dat iets
stopt. Je zorgt dat iets niet verder gaat.

Tevoren

Verlagen
Verlengen

40

Toenemen

Als iets toeneemt, dan wordt het meer.

68

Toevallig

Als iets toevallig gebeurt, dan gebeurt het

Tussenstand, de

De uitslag van een wedstrijd voordat die

zonder plan.
afgelopen is. Een tussenstand is een getal.

Als je iets verlaagt, dan maak je het lager of
Als je iets verlengt, dan maak je het langer
48

Als je iemand veroordeelt, dan zeg je dat je
het niet goed vindt wat hij doet of zegt.

Vervolgens
Willekeurig

44

Je gebruikt ‘vervolgens’ om te zeggen dat
iets komt na wat je eerder hebt gezegd.

70

35

of je zorgt dat het langer duurt.
Veroordelen

naar binnen.

46

minder.

11

Als je iemand toelaat, dan mag die persoon

Je gebruikt ‘vanwege’ om te zeggen dat het
daardoor komt.

7

Je gebruikt ‘tevoren’ om te zeggen dat het
vóór iets anders gebeurt.

Toelaten

Vanwege
39

6

Als iets willekeurig gebeurt, dan gebeurt
het zonder reden of plan. Er is niet over

56

Uitbreiden, zich

Als iets zich uitbreidt, dan wordt het groter. 36

Uiteen

Als twee mensen uiteengaan, dan gaat de

Wisselen

nagedacht.

12

Als iets wisselt, dan verandert het.

26

ene persoon de ene kant op en de andere
persoon de andere kant op.
Uiteindelijk

‘Uiteindelijk’ is een ander woord voor ‘aan

Uitgaan van

Als je van iets uitgaat, dan neem je aan dat

Uitspreiden

Als je iets uitspreidt, dan doe je de delen

Uitstippelen

Als je een weg uitstippelt, dan zoek je welke

het eind’, ‘op het laatst’.
het zo is.
van iets uit elkaar.
weg je precies moet gaan.
Uitzondering, de

34
30
26
21
34

Als je een uitzondering bent, dan ben je
anders dan de anderen. Als iets een
uitzondering is, dan is het anders dan
normaal.

Uurwerk, het

9

‘Uurwerk’ is een ander woord voor ‘klok’
of voor het mechanisme dat in een klok zit. 44

78
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