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Les 1.1 De industrie. 

 1.   Het industrieterrein   1. Een plaats waar veel fabrieken bij elkaar staan. 
 

   1.                      2. 
 

2.    De fabriekshal                                         2. Een grote ruimte in een fabriek, waar met 
machines producten worden gemaakt. 

 
3. De aanhanger     3. Een wagen of kar die achter een auto kan  

worden  gehangen. 
 

4. De voorraad      4.  Alle spullen die bewaard worden om ze later   
                                                                       te gebruiken of om er later iets van te maken.  

 
       5.    De allergrootste                                     5. Het grootst van allemaal. 
                                                                                       Groot  -groter – grootst - allergrootst.  
       
 
      6.   De delfstof                                                6.  Stoffen die uit de grond worden gehaald om 

er iets van te maken of om te gebruiken, 
bijv. olie, zout, gas. 

 
     7.  Afleveren- de aflevering                           7. Het brengen van datgene dat besteld is.  
 
      8. Overnemen                               8. Iets aanpakken, zodat een ander iets anders 
                                                                                     kan gaan doen of met lege handen staat. 
 
     9.  Aantreffen      9. Ergens komen en daar iets of iemand vinden. 
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Les 1.2 Fietsen maken. 

1.   De werkplaats    1. Een ruimte, kleiner dan de fabriekshal, waar  
    dingen worden gemaakt. 

 

   1.        2.  
 

2.    De inrichting                                           2. Waar alle spullen om te gebruiken liggen, de 
indeling.. 

 
3. De pin      3. Een klein metalen of een houten staafje. 

 

 
 

4. Opbergen      4.  Opruimen in een la of kast.  
 

       5.    Plaatsen                                                   5. Ergens iets neerzetten of neerleggen.   
       
       6.   Een lesje leren                                         6.  Iemand laten ervaren dat hij dit niet meer 

moet doen. 
 
       7.  Bazig zijn                               7. Iemand die de baas wil spelen, terwijl hij dat  
                                                                                    niet is, is bazig. 
 
       8. De kostprijs                               8. Het geld dat het maken van iets heeft gekost. 
 
      9.  De winst     9. Het geld dat je meer krijgt dan het maken  

    heeft gekost.  
    Bijvoorbeeld: je maakt een mooi      
    stoeltje. Het hout en de spijkers hebben je  
    Є10, - gekost.  Als je het nu voor Є15, -  
    verkoopt, dan haal de Є10, -  voor hout en  
    spijkers eraf en dan houd je Є 5, -  over.  
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Les 1.3 Werk zoeken ( nodig: een groot vel papier). 
 

1. De informatiebalie         1. Een toonbank of hoge tafel , waar je  
                                                                                  informatie kunt krijgen. 

             
 

2. Overhandigen    2. Geven. 
 

3. De baan    3. Het werk dat je doet om geld te verdienen 
 

4. De vrijwilligersbaan   4. Een baan die je vrijwillig doet, zonder geld te  
    verdienen. Je krijgt wel een vergoeding. 

                                                                           
5. Het salaris( = het loon)  5. Het geld dat je verdient met werken. 

 
6. De belasting    6. Een deel van jouw salaris gaat naar de  

                                                                                  regering. Zij geven jouw geld dan uit aan  
                                                                                  onder andere scholen, ziekenhuizen, wegen,   
                                                                                  fietspaden. 
 

7. Amper                  7. Nauwelijks, bijna niet 
 

8. Eromheen    8. Je loopt ergens om heen.  
 

9. Als volgt    9.  Zo. Je moet het als volgt invullen; dus je moet  
                                                                       het zo invullen.  

 
 
 

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 1.4 De Giga ( nodig: een groot vel papier). 
 

1. De reclamefolder          1. Een blaadje met reclames erin. 

             1.                                        2.           
 

2. De showroom    2. Een Engels woord. Het betekent een ruimte                        
waar je dingen tentoonstelt ( = neerzet om    
aan anderen te laten zien).  

 
3. De Giga    3. Giga staat voor gigantisch= heel erg groot. 

 
4. Bederven    4. Rotten of schimmelen . Ook: iets slechter 

                                                                     maken of verknoeien. 
                                                                           

5. Het aanbod    5. De soorten. Een groot aanbod betekent: er 
                                                                     zijn veel soorten.  
 

6. Beschikbaar    6. Aanwezig; je kunt het hebben of gebruiken 
 

7. Bezorgen                 7. Ergens naar toe brengen 
 

8. Het onderhoud   8. Voor iets zorgen dat het goed blijft.  
 

9. De concurrentie( concurreren)           9. Twee bedrijven die hetzelfde verkopen (              
                                                                                          C1000 en de Boni bijvoorbeeld), zijn elkaars                                                               
                                                                                          concurrent. Ze willen allebei alle mensen in  
                                                                                    hun winkel hebben, zodat ze hun product                                           
                                                                                   kopen.  
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Les 1.5 Bijzondere mode ( nodig: een groot vel papier). 
 

10. De collectie           1. Een verzameling van iets. 

             1.              

       2.  De keuze    2. Je kiest ( zoekt) uit twee of meer dingen. 
 

3. Kan ik u helpen?   3. Kan ik iets voor u doen? Kan ik u met uw keuze         
                                                                      helpen? 
 

4. Aandragen    4. Naar voren brengen. Ideeën naar voren   
                                                                      brengen om een keus te bepalen, is dus  
                                                                      ideeën aandragen.  
 

5. Aanraden    5. Vertellen wat je het beste kunt doen. 
                                                                           

6. Aangenaam    6.  Prettig voelen. De stof voelt aangenaam, de  
                                                                                    stof voelt zacht en prettig. 
           Als je iemand niet kent en je ontmoet hem zeg    
                                                                                    je :,,Aangenaam met u kennis te maken.” Dat  
                                                                                    betekent dan: prettig met u kennis te maken.  

 
7. Beeldig    7. Heel erg mooi, prachtig. 

 
8. Enig                  8. Schattig 

 
 

Wat een enige broek,hij staat u beeldig.  

Dit betekent dus: wat een schattige broek, hij staat u prachtig ( of mooi) . 
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Les 1.6 Garage Jansen 

 
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Automerk 

2. De slagzin:  een korte, 

mooi bedachte zin 

waarmee reclame gemaakt 

wordt. 

6. De kwaliteit :de waarde van 
voorwerpen. Van goede kwaliteit 
= het voorwerp is goed, stevig, 
sterk;  
van slechte kwaliteit = het 
voorwerp is niet sterk, snel stuk.  
 

3. De merknaam:  de 
naam die de fabrikant 
geeft aan de producten 
die hij maakt.  

4. Afdrukken- drukte af- heeft 
afgedrukt: een afdruk maken van 
iets. Een foto maken van iets (bijv. 
kopiëren).  

5. Als het ware : alsof; je vergelijkt 
iets. 
 7. De service: je wordt goed geholpen. 

Een goede service: je wordt meteen 

geholpen en vaak ook zonder te betalen.  

Spel: speel galgje met je maatje met de woorden uit de afgelopen 6 lessen. 

1.Het aanplakbiljet:  een vel papier, met 

informatie of reclame, dat op de muren 

geplakt wordt.  

Andere woorden: de affiche en de 

poster.  

 

8. Overbrengen : iets, iemand of informatie 

naar een andere plaats brengen. 


