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Les 2.1 Naar mijn vakantievriendin. Nodig: woordenboeken. 

WOORDVELD : Logeren 

 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logeren 

1. Uitnodigen : iemand vragen je 

gast te zijn.  

2. De uitnodiging 

6. Afgelast:de wedstrijd gaat 
niet door. 
 

5.De afwezigheid: je bent 
afwezig, je bent er niet bij. 
 

7. Het vertrek:  klaar om weg 
te gaan. 
 
8. De vertrektijd : de tijd om weg te 

gaan, waarop je vertrekt. 

Spel: gooi met de bal in de klas over. Gebruik de woorden uit deze les en herhaal de 
volgende woorden: de aanbouw, aanbouwen, bebossen, de bebossing, huisvesten, de 
huisvesting, uitbreiden, de uitbreiding.  
Met het weggooien van de bal zeg je een woord , de ontvanger vertelt de betekenis van het 
genoemde woord. 
 

9. De aankomst : je komt ergens aan. 
 
10.De aankomsttijd: de tijd dat je 
ergens aankomt 
 

3. Afzeggen: vertellen dat je niet 

meedoet/meegaat. 

4. De afzegging 

Andere woorden met aankomst en vertrek: aankomsthal, vertrekhal, aankomstplaats, vertrekplaats, 
aankomstpunt, vertrekpunt.  
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Les 2.2 Hard werken in groep 8.( nodig: agenda en kladpapier) 

1. Synoniem (=)     1. Een ander woord met dezelfde betekenis.  
                                                                      Bijv. in brand staan = in lichterlaaie staan 
                                                        

2. Homoniem(  )  2. Eén woord met meerdere betekenissen. 
                                                                      Bijv. de trap   een schop met een voetbal 

                                           een vaste constructie met   
                                                                                                              treden. 

                        
3. De agenda    3. Een boekje of schrift waarin je schrijft wat je 

                                                                      gaat doen 
 

4. De weektaak    4. De taak die je in die week moet maken en  
                                                                      afhebben. 
 

5. Aankondigen    5. Van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren. 
 

6. De tijdlijn    6. Een getekende lijn die een bepaalde 
                                                                      tijd(sduur) aangeeft. 
 

7. Plannen    7. Een plan maken, afspreken met jezelf wat je  
                                                                     op welk moment gaat doen. 
 

8. De planning    8. Het plan dat je maakt. 
 

9. Programmeren    9. Een programma voor iets vaststellen. 
 

10.  Te zijner tijd              10. Op een later tijdstip. 
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Les 2.3 Het gaat dag en nacht door ( nodig: een woordenboek). 

1. Het tijdstip              1. Op die tijd. 

2. Het nachtwerk    2. Werken in de nacht. 

3. Op tijd aanwezig zijn( = tijdig)  3. Je bent op tijd, meestal  vóórdat  je begint. 

4. Aanwezig zijn    4. Ergens zijn. 

5. Invallen     5. Iemand tijdelijk vervangen die er niet is 

6. De invaller    6. Een persoon die voor iemand invalt. 

7. Tijdelijk                  7. Voor een bepaalde tijd. 
 

 

 

 

 

 

 

1.Synoniem (=)     1. Een ander woord met dezelfde betekenis.  
                                                                      Bijv. in brand staan = in lichterlaaie staan 
                                                        

2. Homoniem(  )  2. Eén woord met meerdere betekenissen. 
                                                                      Bijv. de trap     een schop met een voetbal 

                                             een vaste constructie met   
                                                                                                              treden. 
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Les 2.4 Veel te doen.( nodig: een onbeschreven week-, maand- en 

jaarkalender) 

                                                                      

                                                                                    Jaarlijks  = elk jaar terugkerend 

WOORDTRAP:                                maandelijks    = eenmaal per maand  
 

                                    wekelijks     = een keer per week        
 

dagelijks    = elke dag 
 
 

8. Alledaags     5. A) Van elke dag 

     B) Gewoon, niet opvallend, niet bijzonder 

9. Aan de lopende band   6. Steeds 

10. Het weekritme                7. Het ritme van de week, het komt elke week  
                                                                      terug. 

11. De maandkalender   8. Een kalender , die per maand gerangschikt is. 
                                                                                           Elke bladzijde heeft 1 maand met de dagen    
                                                                                   van de maand erop. 
 

 

 

 

 

 

1.Synoniem (=)     1. Een ander woord met dezelfde betekenis.  
                                                                      Bijv. in brand staan = in lichterlaaie staan 
                                                        

2. Homoniem(  )  2. Eén woord met meerdere betekenissen. 
                                                                      Bijv. de trap     een schop met een voetbal 

                                             een vaste constructie met   
                                                                                                              treden. 
 
 

Tik Tak Boem: gebruik de bal van Tik tak boem. Herhaal de woorden van les 3 en 4 . Als de 

tikkende bal is afgelopen en jullie hebben alle woorden gezegd: pluim op je hoofd!.  
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Les 2.5 Een jaar ouder. 

 

1. Aanstonds  1. Dadelijk 
2. Aanstaande 2. Eerstkomende 
3. Aftellen  3. Naar nul terugtellen 
4. Het moment 4. Het ogenblik, het tijdstip 
5. Achterlopen 5. Achter zijn, niet bij de  

                                       tijd zijn 
6. Voorlopen  6. Voorop, te snel, te vroeg 
7. Momenteel 7. Nu( op dit moment!) 
8. Naderhand  8. Achteraf, later. 

 

 

             

WOORDKAST 

ACHTERLOPEN VOORLOPEN 

Later vroeger 

Al Pas 

Te laat Te vroeg 

Te langzaam Te snel 

Ouderwets Modern 

Uit de mode In de mode 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Spel: Tweespraak: bedenk om de beurt een woord waarbij de ander een tegenstelling zoekt. 

Gebruik natuurlijk ook de woorden uit deze les. 
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Les 2.6 Dure tijden ( nodig: een woordenboek). 
 

1. Het voorschot              1. Geld dat je alvast krijgt, maar nog geen recht 
                                                                                   op hebt. 
 

2. Voordringen    2. Je dringt voor als je voor je beurt gaat. 

3. De voordringer   3. Iemand die voor zijn beurt gaat. 

4. Vooraf     4. Van tevoren, voordat. 

12. Voorspellen    5. Van tevoren bedenken wat er gaat gebeuren. 

13. De voorspelling   6. De gedachte die van tevoren is bedacht is over             

                                                                         wat er gaat gebeuren. 

14. Aan de orde stellen        7. Iets bespreken. 
 

15. Aanbreken     8. Beginnen. 
 

 
 
 

 

 

 

 

1.Synoniem (=)     1. Een ander woord met dezelfde betekenis.  
                                                                      Bijv. in brand staan = in lichterlaaie staan 
                                                        

2. Homoniem(  )  2. Eén woord met meerdere betekenissen. 
                                                                      Bijv. de trap     een schop met een voetbal 

                                             een vaste constructie met   
                                                                                                              treden. 
 
 

Thema 2 is af. Pak een A3 vel papier. Probeer met je maatje woorden uit thema 2  te tekenen. 

Laat de anderen raden wat jij getekend hebt. Hang de tekeningen op.  


