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Les 9.1 Een hond?  
 

1.Zorgvuldig          1. Met veel zorg, heel voorzichtig, ermee  
                                                                        omgaan. Er gaat dan niets fout. 
                                                                         
2. Zinvol                2.Het heeft zin, het is nuttig.  
    Zinloos         Het heeft geen zin, het is niet nuttig.  
                    
3.Verwarren               3. Je verwart iets, je bent dan in de war,  
                                                                        omdat dingen, dieren of mensen zo op  
                                                                        elkaar lijken dat je in de war raakt; je  
                                                                        weet niet precies wie wie is of wat wat 
                                                                        is.                                                                                                 
 
4.Nadenken     4. Denken over bepaalde zaken, zodat je  
                                                                       een goede beslissing kunt nemen.  
 
5.Rekening houden met  …      5. Allerlei dingen/zaken mee laten tellen,  
                                                                       zodat je een goed beslissing kunt  
                                                                       nemen.  
 
6.Praktisch     6. Handig. 
 
 
7. Allesbehalve               7. Helemaal niet. 
 
8. De frustratie               8. Je hebt er veel van verwacht , maar  
                                                                         het gebeurt niet, je raakt heel erg  
                                                                         teleurgesteld of zelfs boos.  
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Les 9.2 Nieuwe skates  
 

1.Overtuigen         1. Proberen te laten zien met redenen /  
                                                                       argumenten, dat men gelijk heeft, zodat  
                                                                       men het ook gelooft.  
                                                                         
2. Geloofwaardig     2. Het klinkt zo goed, dat je het kunt  
                                                                        geloven. 
                    
3.Blijken                3. Het zal duidelijk worden op een later  
                                                                        tijdstip. Dan heb je bewijs. 
                                                                                               

 
4.Betwijfelen    4. Denken dat het waarschijnlijk niet waar  
                                                                        is.  
 
5. Twijfelen aan …    5.  = betwijfelen. Niet zeker weten. 
 
6.Tegenspreken        6. Ergens niet mee eens zijn en er tegenin  
                                                                       gaan praten.  
 
7.Overlaten aan ….   7. Zelf bepalen, de andere bepaalt / kiest 
                                                                       niet. 
 
 
8. Persoonlijk               8. De persoon zelf. 
 

                                                               
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Werkwoord   zelfstandig naamwoord 

Overtuigen   de overtuiging 

Geloven    het geloof 

Twijfelen   de twijfel 

Tegenspreken   de tegenspraak 
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Les 9.3 Een cd kopen  
 

1.Het tekort          1. Datgene dat je niet genoeg hebt.  
                                                                       Bijv. een tekort aan geld , zodat je iets  
                                                                       niet kunt kopen, maar ook een tekort  
                                                                       aan punten op je rapport, zodat je niet  
                                                                       over gaat.  
                                                                         
2. Tekortkomen     2. Niet voldoende hebben aan bijv. geld. 
                                                                        Je komt geld tekort, zodat je iets niet  
                                                                        kunt kopen.  
                    
3.Overig                3. De andere dingen/zaken, die nergens  
                                                                        bij horen, vallen onder het kopje:  
                                                                        overig. 
                                                                                               

 
4.Schaars     4. Er is maar weinig van. 
  
 
5. De uitzondering    5. Anders zijn dan de meeste anderen. Of:  
                                                                        bij een bepaalde spellingregel zijn altijd  
                                                                        woorden , waarvoor die regel niet  
                                                                        geldt.  
                                                                        Denk aan: je hoort een – gt- met een  
                                                                        korte klank ervoor, dan schrijf je –cht- ,  
                                                                        uitgezonderd:hij legt, hij ligt en hij zegt.  
 
6.Het smaakverschil       6. Het verschil in smaak. 
 
7.Smakeloos    7. a) Zonder smaak. 
                      b)Helemaal niet leuk 
 
8. Ertussendoor               8. Dwars door anderen heen gaan, niet  
                                                                        op je beurt wachten. 
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Les 9.4 In de mode  
 

1. Pesten          1. Iemand op een gemene manier plagen. 
                                                                         
2. De pestkop     2. De persoon die op een gemene manier 
                                                                        plaagt. Hij/zij houdt van pesten.  
                    
3.De etalagepop     3. Een pop, zo groot als een mens, met  
                                                                        kleding aan, die in de etalage van een  
                                                                        winkel staat. 
                                                                                            

 
4.Flitsend     4.    Moderne kleding, volgens de  
                                                                           nieuwste mode.  
 
5. Uitstallen     5.  Neerzetten, ophangen of neerleggen in  
                                                                        de etalage, in de winkel of in je  
                                                                        stalletje, zodat het er aantrekkelijk  
                                                                        uitziet en de mensen bij je komen om 
                                                                        te kopen.  

                                           
 
 
6.De puber         6. Jongens en meisjes tussen 13 en 16 
                                                                       jaar.  
 
7.Rondhangen    7. Het zijn op een bepaalde  
                                                                        plaats / plek, en eigenlijk niets te doen  
                                                                        hebben.  
8. Uitgaan     8. Ergens gezellig naar toe gaan waar  
                                                                       andere mensen ook komen.  
 
9. Fatsoenlijk               9. Gedragen met fatsoen, je netjes  
                                                                         gedragen. 
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Les 9.5 De racefiets  
 

 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 

De racefiets 
 

  

1.De racefiets:  Een fiets om mee te racen( = heel hard rijden). 

 

6. Het fietswiel: het wiel van de 
fiets. 
 

2.Gloednieuw:  heel erg 
nieuw. 

3. Pas gekocht: net gekocht, het 
komt net uit de winkel. 

4. De uitgave: het uitgeven van geld. De 
grote uitgave betekent dus dat je veel 
geld hebt betaald voor iets. Een 
racefiets kopen is een grote uitgave. 
 

7.Het frame: alle buizen van de fiets. 

 

5. Eén exemplaar: er is er maar één van;  
 van elke soort is er één .  
 8. De fietsenmaker: een meneer/mevrouw die 

fietsen repareert. 
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Les 9.6 De ballenbak  
 

1. Tranen met tuiten huilen                  1. Heel hard huilen. 
                                                                         
2. Vanwege      2. a) Om die reden  b)daarom . 
                    
3.Voorschrijven …..    3. Van een regel: je moet die regel  
                                                                        opvolgen; bijv.: bij een rood  
                                                                        verkeerslicht moet je stoppen. 
                                                                        Een dokter schrijft medicijnen voor: hij  
                                                                        geeft je de opdracht om die te slikken ,  
                                                                        zodat je beter wordt. Een regel die  
                                                                        bij de ballenbak is voorgeschreven 
                                                                        is, dat je er tot 6 jaar in mag.  
                                                                                            

4.Toelaten     4.  Goedvinden.  
    Niet toelaten         Niet goedvinden. 
 
5. Schuldig voelen    5.  Voelen dat je eigenlijk schuld hebt aan  
                                                                        de situatie. Je kan dan ook schuldig  
                                                                        kijken.  

 
 
 
6.Hoelang         6. Hoeveel tijd duurt het nog?  
 
7.Uiteraard     7. Natuurlijk.  (Mag ik meedoen?  
                                                                                              Uiteraard = natuurlijk)  
 
8. De tegenzin    8. Tegen je zin in.  
 
9. Zogenaamd               9. Net alsof. 


