Woordenlijst
Pagina 7

Achtereenvolgens
Na elkaar. Zij was achtereenvolgens haar mobiel, 		
haar bril en haar tas kwijt.

Pagina 8

’n (zo’n)
Afkorting van het woord ‘een’. Het was zo’n leuk 		
feest (zo een leuk feest)

Pagina 9

Controleren
Nakijken of iets klopt, of er geen fouten in zitten.
De banden van je fiets moet je nog controleren.

Pagina 9

Schatten
Zeggen wat de uitkomst ongeveer is; raden.
Schat eens hoe zwaar ik ben.

Pagina 9

Gewicht
Hoe zwaar iets is. Ik denk dat jouw gewicht 50 kg is.

Pagina 10 Overhouden
Nog een rest van iets hebben. Kun jij van je zakgeld
iets overhouden?
Pagina 10 Vergoeding
Geld. Als je stage loopt, krijg je een vergoeding.
Pagina 11

Genoeg
Voldoende. We hebben genoeg te eten.
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Pagina 11

De doorslag geven
Iets waardoor je een besluit neemt. De lage prijs gaf
voor mij de doorslag om het boek te kopen.

Pagina 12

Route
De weg ergens heen. Ik kies de kortste route naar 		
huis.

Pagina 12

Allebei
Alle twee. Mijn broers zijn allebei langer dan ik.

Pagina 12

Verminderen		
Minder worden. De gemeente verminderde het 		
aantal brievenbussen.

Pagina 14 Nauwelijks 		
Bijna niet. Het heeft nauwelijks geregend, de aarde is
heel droog.
Pagina 14 Verdelen in 		
In kleinere stukken delen. We verdelen de taart in 		
acht stukken.
Pagina 14 Ieder 		
Elk, alle. Ieder krijgt een stukje taart.
Pagina 15

Aantal 		
De hoeveelheid. Het aantal ongelukken met scooters
neemt toe.

Pagina 15

Toevallig 		
Zonder dat het van tevoren bedacht is. Ik zat 		
toevallig in dezelfde trein als je moeder.
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Pagina 16 Ontelbaar 		
Niet meer te tellen. Er zijn ontelbaar veel sterren in
de lucht.
Pagina 16 Oneindig 		
Zo ver, dat er geen einde aan komt. De zon staat 		
oneindig ver weg.
Pagina 17

Voorspellen
Van tevoren zeggen wat er gaat gebeuren, zonder 		
dat je het echt kunt weten. Niemand kan de 		
toekomst voorspellen.

Pagina 18 Meetellen 		
Erbij optellen. Het cijfer van je werkstuk telt mee 		
voor je rapportcijfer.
Pagina 18 Optelling		
Alle getallen bij elkaar opgeteld. Voor een optelling 		
van grote getallen kun je beter een rekenmachine 		
gebruiken.
Pagina 18 Uitkomst		
De oplossing van een rekensom. De uitkomst van 		
twee plus twee is vier.
Pagina 18 T.o.v. (ten opzichte van)
Tegenover. De temperatuur is hoog t.o.v. vorig jaar.
Pagina 19

Cilinder
Een hol en rond voorwerp. Een rol behang heeft de 		
vorm van een cilinder.
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Pagina 20 Rechthoek		
Figuur met vier rechte hoeken. Met een liniaal kun je
een rechthoek tekenen.
Pagina 20 Diagonaal
Schuine lijn. Een diagonaal in een rechthoek loopt 		
van een hoek naar de hoek er schuin tegenover.
Pagina 21

Hoofdzakelijk
Vooral. In deze stad wonen hoofdzakelijk rijke 		
mensen.

Pagina 21

Minuscuul
Heel klein. Ik kan die minuscule lettertjes echt niet 		
lezen.

Pagina 21

Driehoek		
Figuur met drie hoeken. Je kunt van papieren 		
driehoekjes een slinger met vlaggetjes maken.

Pagina 21

Herhalingsopgave
Som om de stof die je al gehad hebt, nog eens 		
te oefenen.De herhalingsopgaven staan achter in het
boek.

Pagina 21

Keersom 		
Vermenigvuldigsom. De keersom ‘drie keer drie’ 		
schrijf je als 3 x 3.

Pagina 21

Staartdeling
Manier om een deelsom op te lossen. Bij een 		
staartdeling heb je pen en papier nodig.
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Pagina 22 Deelteken ( : )		
Het teken : in een deelsom. Aan het deelteken herken
je een deelsom, bijvoorbeeld 6:4=
Pagina 22 Perspectief 		
Met diepte; driedimensionaal. Kinderen tekenen een
huis altijd zonder perspectief. Pas later leren ze een 		
huis met diepte erin tekenen.
Pagina 22 Verstaan onder		
Bedoelen met. Wat versta jij onder nette manieren?
Pagina 22 Priemgetal
Een getal dat groter is dan 1, en alleen deelbaar is 		
door 1 en door het getal zelf.
Pagina 23

Middelste		
Precies in het midden. Bij een meerkeuzetoets wordt
vaak het middelste antwoord gekozen.

Pagina 24 Onbekende 		
Wat je niet weet; die je niet kent. Deze buurman is 		
voor mij een onbekende.
Pagina 24 Bovenal 		
Vooral. Hij wil bovenal sportief blijven.
Pagina 25 Geleidelijk 		
Langzaam aan; beetje bij beetje. Het werd geleidelijk
warmer in huis.
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Pagina 26 Grotendeels 		
Voor het grootste deel. Ik heb mijn huiswerk 		
grotendeels af.
Pagina 27

Beschikken over
Hebben; bezitten. Zou jij over veel geld willen 		
beschikken?

Pagina 27

Vaststellen
Bepalen; merken. De oorzaak van het ongeluk is nog
niet vastgesteld.

Pagina 27

Wijzerklok		
Klok met wijzerplaat en een grote en kleine wijzer.

Pagina 28 Vervolgens		
Daarna. Mijn broertje haalde eerst zijn A-diploma 		
en vervolgens zijn B-diploma.
Pagina 28 Eraf		
Van iets af. Met veel moeite kreeg ik de deksel eraf.
Pagina 28 Toelaten		
Het goed vinden; toestaan. Onder de 18 jaar word je
in die club niet toegelaten.
Pagina 29 Voorwerp
Ding. Een voorwerp kun je zien en voelen.
Pagina 30 Ter grootte van		
Net zo groot als. Er vielen hagelstenen ter grootte 		
van tennisballen uit de lucht.
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Pagina 30 Eindig		
Het houdt op. Elk leven is eindig.
Pagina 30 Bijhouden		
In de buurt blijven. Jij loopt zo hard, ik kan je niet 		
bijhouden.
Pagina 31

Begrip		
Iemand begrijpen. Ook: een term, een woord.
Het begrip priemgetal begrijp ik niet.

Pagina 31

Stijging		
Iets wat omhooggaat. We maken ons zorgen om de
stijging van de zeespiegel.

Pagina 31

Procent		
Eén honderdste deel.Hoeveel procent van de 		
bevolking is jonger dan 18 jaar?

Pagina 31

Minstens		
Minimaal; niet minder dan. Ik moet minstens een 9 		
halen op het examen om te slagen.

Pagina 31

Tegenovergestelde 		
Precies andersom. Het tegenovergestelde van warm
is koud.

Pagina 32 Nogmaals
Nog een keer. Nogmaals bedankt voor het mooie 		
cadeau.
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Pagina 34 Informatie		
Gegevens; inlichtingen. Alle informatie over je stage
vind je op internet.
		
Pagina 34 Verkleinen		
Kleiner maken. De klassen zijn te groot, ze zouden 		
verkleind moeten worden.
Pagina 35

Waarneming		
Wat je ziet. Waarnemingen in de ruimte doe je met 		
een telescoop.

Pagina 36 Bevatten		
Wat erin zit; de inhoud van. Deze fles bevat de 		
lekkerste wijn.
Pagina 37

Voorste		
De eerste. Tijdens de marathon liep zij bij de voorste
tien lopers.

Pagina 37

Evenveel		
Net zo veel. Ik krijg evenveel zakgeld als mijn broer.

Pagina 37

Compensatie		
Iets extra’s omdat er van iets anders te weinig is.
Ter compensatie van die onvoldoende, moet je nu een
hoog cijfer halen.

Pagina 38 Relatie		
De band. Wat is de relatie tussen auto’s en het 		
klimaat?
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Pagina 40 Ondersteboven		
De bovenkant is onder; op z’n kop. Als je de		
shampoofles ondersteboven zet, komt er misschien 		
nog wat uit.
Pagina 43 Verzamelen		
Bij elkaar brengen. Ik heb voor mijn spreekbeurt over
Amsterdam veel gegevens verzameld op internet.
Pagina 43 O.a.		
Onder andere; een paar uit een groter geheel. Ik heb
voor mijn feest o.a. Jayden, Abdul en Alex uitgenodigd.
Pagina 43 Uitwerking		
Een preciezer plan. Je idee is goed, nu moet je gaan 		
nadenken over de uitwerking ervan.
Pagina 43 Foutief		
Niet goed; met fouten. Dit is een foutief antwoord, 		
volgens de docent.
Pagina 43 Beoordelen		
Zeggen wat je van iets vindt. Wij moeten elkaars 		
werkstuk beoordelen.
Pagina 44 Opgeven
Ermee stoppen. Deze som is te moeilijk, ik geef het op.
Pagina 45 Volgen uit		
Betekenen. Sem vindt Aisha leuk, maar volgt hieruit
dat Aisha Sem ook leuk vindt?
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Pagina 47 Snelheid		
Het tempo. Zijn gemiddelde snelheid op de fiets is
25 km per uur.
Pagina 47 Afname		
Minder worden. Vorig jaar was er een afname van 		
het aantal geboortes.
Pagina 51

Overzichtelijk		
Duidelijk te zien. De weg is overzichtelijker geworden
nu de bomen weg zijn.

Pagina 52 Uitbreiden		
Groter worden. De stad breidt zich uit naar het 		
zuiden.
Pagina 66 Anti
Tegen. Je kunt zelf een anti-muggenmiddel maken 		
met bepaalde planten.
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