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Les 4.1 Muziek! 

1.Het trio 1.Drie mensen die samen een groep 
vormen en bijv. spelen op een 
muziekinstrument. 

 
2.In een band spelen 2.Muziek maken met een vast 

groepje muzikanten. 
 
3.Het samenspel 3.Samen muziek spelen. 
 
4. Het drumstel 4.Een instrument dat gemaakt is 

van verschillende trommels en 
bekkens. 

 
 
 
 
5.De drummer 5.Degeen die het drumstel 

bespeelt. 
 
6.De geluidsinstallatie 6.Een stel apparaten, zoals 

versterkers en boxen, die ervoor 
zorgen dat de muziek overal in de 
zaal goed te horen is.  

 
7.De toehoorder 7. Eén persoon die luistert. 
 
 
8. Het gehoor 8.Het publiek dat luistert (hoort) 
     (Of het gehoor in je hoofd  
                                                                                    waardoor je kunt luisteren). 
 
9. De straatmuzikant 9. De muzikant die op straat speelt. 
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Les 4.2 Is dat nieuws? 

1.Het nieuwsbericht 1.Een bericht geschreven voor de 
krant over datgene dat belangrijk is 
om over geschreven te worden: het 
nieuws. 

 
2.De rubriek 2. Een gedeelte in de krant dat 

altijd over hetzelfde onderwerp 
gaat, bv. de horoscoop of recensies 
over  een boek. 

 
3.Rubriceren 3.In het gedeelte onderbrengen 

waarin steeds hetzelfde onderwerp 
behandeld wordt. Bepalen in welke 
rubriek het komt. 

 
4. De plicht 4.Iets dat je hoort te doen omdat of 

jijzelf of een ander het belangrijk 
vindt. 

 
5.Zijn mening geven 5.Zeggen wat hij ervan vindt, hoe 

hij erover denkt. 
 
6.Het woord nemen 6.Beginnen met praten. 
 
7.Voor je mening uitkomen 7. Je eigen mening vertellen terwijl 

je weet dat anderen het misschien 
niet delen. 

 
8. Het recht 8.Het recht is iets wat mag, je plicht 

is iets wat moet.  
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Les 4.3 De tasjesdief 

1.Reageren 1.Iets zeggen of doen als antwoord 
op iets anders. 

 
2.De reactie 2. Iets gezegd hebben of gedaan 

hebben. 
 
3.Het karakter 3. Jouw aard; hoe jij bent; het geeft 

aan wat voor een mens jij bent, hoe 
jij in elkaar zit. 

 
4. Gewelddadig 4.Met geweld handelen. 
 
5.Het weerwoord 5.Een antwoord op iets waar je het 

niet mee eens bent, om iets uit te 
leggen of om jezelf te verdedigen. 

 
6.Boosaardig 6.Gemeen, met boosheid handelen. 
 
7.Gevoelig 7. Snel een gevoel krijgen bij een 

bepaalde gebeurtenis. 
 
8. Humeurig 8.Chagrijnig, somber en de hele tijd 

mopperen hoort bij een slecht 
humeur hebben.  
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Les 4.4 Niet te hard graag! 

1.Contracteren 1.Een contract afspreken. 
 
Werkwoord Zelfstandig Naamwoord 
Contracteren het contract 
Collecteren de collecte 
Rubriceren de rubriek 
Inzamelen de inzameling 
Protesteren het protest 
Discussiëren de discussie. 
 
2.Het contract 2. Afspraken die op papier staan, 

het papier met de afspraken is het 
contract. 

 
3.Een contract opstellen 3. Alle afspraken op papier zetten. 
 
4. De luidspreker 4.Een apparaat dat geluiden harder 

laat klinken. 
 
5.In verband met(i.v.m.) 5.Op grond van, in samenhang met. 
 
6.Samenhangen 6.Ze hebben te maken met iets. 
 
7.Met uitzondering van 7. Behalve. 
( m.u.v.)/uitgezonderd  
 
8. De notaris 8.Een openbaar ambtenaar die 

contracten opstelt. 
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Les 4.5 Ik hoor het 

1.De gehoortest 1.Een test om iemands gehoor te 
controleren; hoort iemand wel 
goed genoeg?  

 
2.Zich in stilzwijgen hullen 2. Helemaal niets zeggen, niet 

bewegen. Totaal geen geluid 
maken. 

 
3.De testapparatuur 3. Alle apparaten die nodig zijn om 

een test te kunnen doen. Bijv. 
apparaten voor een gehoortest: 
een koptelefoon, een band met 
geluiden en een apparaat om de 
band af te spelen. 

 
4. De geluidstest 4.Een test om de geluiden te 

checken of ze goed samen klinken 
en duidelijk zijn. 

 
5.Het mengpaneel 5.Een apparaat waarmee je 

geluiden kunt veranderen, bijv. 
hoge tonen lager maken of 
andersom. 

 
6.De boventoon voeren 6.Het meeste aandacht krijgen. 
 
7.Het hoogste woord hebben 7. Steeds aan het woord zijn, veel 

praten 
 
8. De baspartij 8.De lage tonen in een muziekstuk 

dat wordt gespeeld door een 
instrument of gezongen door 
iemand met een lage stem. 



Thema 4  Luisteren 

 

                                                      © A.W. Tortike / OBS De Tamboerijn te Amsterdam 

 
Les 4.6 Op de radio 

1.De radiozender 1.Een bedrijf dat radioprogramma’s 
uitzendt. 

 
2.De geluidsgolf 2. De golf is de trilling van de lucht. 

De trilling wordt opgevangen door 
de radio en omgezet in geluid. 

 
3.De frequentie 3. Het aantal trillingen van dat spe-

cifieke geluid. Om naar de juiste 
radiozender te kunnen luisteren 
moet je het afstemmen op de juiste 
frequentie, anders kan hij de 
geluidsgolven niet goed ontvangen. 
Dat geeft gekraak. 

 
4. Geluidloos 4.Zonder geluid. 
 
5.De volumeknop 5.De knop om het geluid harder of 

zachter te zetten; je regelt het 
volume ermee 

 
6.De geluidssterkte 6.Het volume. 
 
7.Geluidshinder 7. Last van het geluid;je hindert 

andere mensen met het (harde) 
geluid. 

 
8. Het voorval 8.Een gebeurtenis. 
9. Voorvallen 9. Dat wat gebeurd is. 
 
Geluidloos                            
Geluid s golven   wordt geluidsgolven 
Geluid s sterkte   wordt geluidssterkte 
Geluid s hinder   wordt geluidshinder 
Denk erom: alleen bij geluidloos geen s achter geluid, bij de andere 3 staat er 
een s tussen de twee samengestelde woorden.  


