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thema 1

10

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke letter hoort bij welke kleur?
Kies uit:   roetzwart    pimpelpaars  

  grasgroen      bloedrood  

Let op: je houdt twee kleuren over!

Doe het zo: a bloedrood
a - b * c  d * e - f "

2 Bekijk de huizen en de schilderijen.
Vind je de makers vooruitstrevend of traditioneel?
Maak een woordkast.

Doe het zo: vooruitstrevend traditioneel

… a

les 1

week 1

a b c d

taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

allesbehalve
bezaaid met
ergens geen boodschap aan hebben
de invloed
de maatregel
opvoeden

vooruitstrevend traditioneel
op een nieuwe zoals het altijd
manier gaat

kleuren

roetzwart
pimpelpaars bloedrood

grasgroen
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woordenschat | thema 1 | les 6

thema 1

18

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:   manieren    accepteren    is er niet van gediend  

 allochtoon    autochtoon    religie    achtergrond 

1 Meriam woont in Nederland, maar is geboren in Suriname. 
 Ze is dus een …

 Doe het zo: ¡ allochtoon
2 Ze … als je grapjes maakt over haar geloof.
3 In Suriname is het christendom de meest voorkomende …
4 Meriam zegt: ‘Ik kom uit Suriname dus ik heb een andere …
5 Dat moet je …’
6 Meriam heeft verder precies dezelfde … als wij.
7 Ze is net een …

les 6

week 2 taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.
 
accepteren
de achtergrond
ergens niet van gediend zijn
koppelen
het misverstand
ongeacht
wemelen van

de allochtoon de autochtoon
Woont hier, maar  Woont hier en
is niet geboren  is geboren in 
in Nederland. Nederland.

de religiede manieren

de cultuur
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woordenschat | thema 1 | les 11

thema 1

26

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Vind jij ze vindingrijk of fantasieloos?
Maak een woordkast.

Doe het zo:

Jurre  bedenkt meer dan tien leuke spelletjes 
voor zijn verjaardagsfeest.

Jos   laat zijn moeder de spelletjes verzinnen 
voor zijn verjaardagsfeest.

Maaike  komt elke dag te laat op school, maar ze 
kan nooit een goede smoes bedenken.

Edith  komt ook elke dag te laat en ze heeft elke 
dag een andere smoes.

Murat   vermaakt zich de hele dag op het strand 
zonder speelgoed.

Martijn  is ook op het strand, maar zeurt de 
hele dag om zijn computerspelletjes.

2 Lees het betoog.
Geef antwoord op de vier vragen.

Doe het zo: ¡ b

les 11

week 3

1
Wat is de titel van het betoog?

a Isa Huisman

b Dierenmishandeling

c Groep 6

vindingrijk fantasieloos

Jurre

Dierenmishandeling
Er worden elk jaar meer en meer dieren mishandeld.
Ze worden geschopt, geslagen en soms zelfs gedood.
Ik vind dat deze dierenmishandeling moet stoppen!
Dieren kunnen dat zelf niet zeggen, dus daarom zeg ik het.
Word dan ook lid van de Bond Tegen Dierenmishandeling!

Isa Huisman, groep 6

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de instelling 
de keel schrapen 
nee heb je, ja kun je krijgen
redelijk
uiteraard
verbluft

vindingrijk fantasieloos
veel ideeën weinig ideeën

de reden

het betoogde opvatting

overtuigen
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a

c

b

c

thema 2

44

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welke woorden horen bij welke foto?
Kies uit:   de speler    de toeschouwer    de trainer   

 de atletiekbaan    de sporthal    het stadion 

Let op: er horen steeds twee woorden bij één plaatje!

Doe het zo: a de speler, de sporthal 

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

een balletje opgooien perplex
het idool de prestatie
in de loop van zodanig
lovend

mensen in het stadion

de toeschouwer
de speler de trainer

plaatsen waar je kunt sporten

de atletiekbaan
het stadion de sporthal
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woordenschat | thema 2 | les 6

thema 2

52

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de plaats van de gekleurde woorden?
Kies uit:   heeft geen interesse in    wat mij betreft  

 slooft zich uit    troeft hem af    mekkert 

1  Jeroen doet op een overdreven manier zijn best tijdens 
het voetballen.

 Doe het zo: ¡ slooft zich uit
2  Zijn moeder roept: ‘Als het aan mij ligt, 

worden jullie kampioen!’
3 Een vader zeurt tegen zijn zoon.
4 De zoon wil niet veel weten van het spel.
5 De tegenstander wil Jeroen passeren, maar Jeroen pakt de bal af.

les 6

week 2 taal verkennenwoordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

iemand aftroeven
de interesse
mekkeren
noodzakelijk
het rubber
wat mij betreft
zich uitsloven

de warming-up de cooling-down
opwarmen afkoelen

 zelden
 regelmatig

 voortdurend
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1
Iemand aftroeven
a Op een overdreven manier je best 

doen voor iets.

b Een fout antwoord geven waardoor 

je niet zo slim lijkt.

c Een goed antwoord geven 

waardoor je iemand te slim af bent.

2
Voor spek en bonen meedoena Aan iets meedoen en al weten dat je 

een belangrijke rol gaat spelen.b Aan iets meedoen en al weten dat je 
een onbelangrijke rol gaat spelen.

c Niet aan iets meedoen.

3
Ergens intrappen

a Iets niet doorhebben.

b Iets doorhebben.

c Hard rennen over een korte afstand.

thema 2

60

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Is het een denksport of doe je het met je lichaam?
Schrijf het juiste woord op.

1 lopen

 Doe het zo: ¡ lichaam
2 dammen
3 sjokken
4 sprinten
5 schaken

2 Wat betekenen deze woorden? Schrijf de juiste letter op.

Doe het zo: ¡ c

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de aanwijzing
bekaf
de conditie
desondanks
ergens intrappen
voor spek en bonen meedoen
zijwaarts

 sprinten
 lopen

 sjokken

de denksport

dammen schaken
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1

3

2
c

c

a

ab

c

b

a

b

thema 3

78

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

iemand stroop om de mond smeren
geen hoge pet van iemand op hebben
kirren
op grond van
overstuur
slagen
waaronder
 peperduur
 duur
 betaalbaar
 goedkoop
 spotgoedkoop

beeldig hip

stoerduf

mening over kleding
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woordenschat | thema 3 | les 6

thema 3

86

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Zoek het goede woord bij het plaatje.
Kies uit:   de bermuda    opzichtig    het rolmodel  

        de spencer                onopvallend       

Doe het zo: ¡ de bermuda

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de commercie
de gelegenheid
iemand iets op de mouw spelden
meelopen
modieus
het rolmodel
tweedehands
zich afzetten tegen

de bermuda de spencer

        kledingstukken

 opzichtig onopvallend
 valt erg op valt niet op
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woordenschat | thema 3 | les 11

thema 3

94

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Hoort het bij uiterlijk of bij innerlijk?
Schrijf de namen op in een woordkast.

Doe het zo:

1 Pieter is bijna 2 meter lang.
2 Marijke is altijd vrolijk.
3 Annemiek heeft rood haar en groene ogen.
4 Lars denkt na over allerlei dingen.
5 John voelt zich fijn in de klas.
6 Gijs draagt een T-shirt en een spijkerbroek.

2 Welke woorddelen horen bij de omschrijving?
Kies uit:
 mode    hands    mode    rol    gril   
   tweede        ontwerper        model    

1 Iemand die voor jou een voorbeeld is. 

 Doe het zo: ¡ rolmodel
2  Iets wat heel even in de mode is en 

dan ook weer vlug verdwijnt.
3 Iemand die nieuwe mode bedenkt.
4 Niet nieuw, maar …

les 11

week 3

uiterlijk innerlijk

Pieter

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bijbehorend
heersen
insnoeren
het korset
overstag gaan
de stijl
uit de jaren
zwierig

uiterlijk innerlijk
aan de buitenkant aan de binnenkant

de modegrilde modeontwerper

de mode
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woordenschat | thema 4 | les 1

thema 4

112

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 a Schrijf op wie het zegt.

 commissaris verdachte rechercheur wijkagent 
 Loes Guus Fatima Sergio

1  Ze denken dat ik een misdaad heb gepleegd.

  Doe het zo: ¡ Guus
2 Ik ben de baas van de politie.
3 Ik werk in één wijk.
4 Ik onderzoek misdaden.

b Wie werkt er niet bij de politie?

2 Loes werkt vijftien jaar bij de politie. Sergio werkt vijf jaar bij de politie.
Fatima werkt twee weken bij de politie. 
Wie is ervaren, wie is onervaren? Vul het in.

Doe het zo:

les 1

week 1

ervaren onervaren

Loes ...

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

boter bij de vis
dusdanig
fanatiek
op zijn hoede
populair
het toeval
de verdachte

ervaren onervaren
vaak gedaan niet vaak gedaan

mensen die bij de politie werken

de rechercheur
de commissaris

de wijkagent
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woordenschat | thema 4 | les 6

ROYAL MUSEUM
    Curabitur scelerisque purus nec tellus rutrum tristique.
    Curabitur eu velit nibh, ac bibendum est.
    Quisque rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
    Integer ut tortor eu nisi condimentum auctor.
    Maecenas volutpat mi in mauris tristique vehicula.

    Quisque rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
    Intege
    Maec

que rutrum arcu ac felis tincidunt sed sagittis est.
er ut tortor eu nisi condimentum auctor.
enas volutpat mi in mauris tristique vehicula.

thema 4

120

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de zin?
Kies uit:    edelstenen      smaragd      robijn   

  omvang    bevestigd    verblindt 

1 Diamanten zijn de duurste (mooie en kostbare stenen).

 Doe het zo: ¡ edelstenen
2 De diamant met de grootste (grootte) 

wordt bewaard in Engeland.
3 Het licht in de steen schittert zo, 

dat hij elke bezoeker (niets meer zien).
4 In de kroon van koningen en koninginnen 

zijn vaak edelstenen (vastgemaakt).
5 De (groene edelsteen) wordt al eeuwenlang bewonderd.
6 Mensen geloofden dat de (rode edelsteen) 

bijzondere krachten had.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bevestigen
haarfijn
het niet op iemand begrepen hebben
overeenkomstig
plannen
van iets op de hoogte zijn
verblinden

edelstenen

de smaragd de robijn

dingen die je kunt meten

de omvang de inhoud
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woordenschat | thema 4 | les 11

thema 4

128

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past bij de illustratie?
Kies uit:   het inbraakalarm    het nachtslot  

      de camera            de tijdklok     

Doe het zo: ¡ de camera

2 Heb jij een voorliefde (+) of een afkeer (–) van dit eten?
Of maakt het je niet uit (+ –)?

1 de tomaten

 Doe het bijvoorbeeld zo: ¡ +–
2 de patat
3 de spruitjes
4 de marsepein
5 de aardappels
6 de vis

les 11

week 3

1

3

42

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

alvorens
het figuur
hij kan me niks maken
iets op je kerfstok hebben
opslaan
tevergeefs
de waarde

de voorliefde de afkeer

een liefde hebben 
voor

een erge hekel 
hebben aan

dingen die je huis veiliger maken

de tijdklok het nachtslot het inbraakalarm
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1

2

3

4

thema 5

8

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1  Kijk naar de afbeeldingen van natuurrampen 
en soorten energie.
Welk woord hoort erbij?
Kies uit:     de droogte          de overstroming     
  fossiele energie    duurzame energie 

Doe het zo: ¡ fossiele energie

les 1

week 1 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de hittegolf
integendeel
het klimaat
de opwarming
de periode
de politiek
voorkomen is beter dan genezen

de natuurramp

de droogte de overstroming

de energie

de fossiele energie de duurzame energie
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thema 5

16

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Kies het goede woord bij de illustratie.
Welk woord lees je?

Doe het zo: ¡ s
1  illegaal
2  poolklimaat
3  Eskimo
4  woestijnklimaat
5  iglo

 

les 6

week 2

r

u

s

e

p

Groenland heeft een …

In de woestijn is een …

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beperken
beroerd
beseffen
de Eskimo
de iglo
massaal
op een rijtje zetten
de vervuiling

  legaal  illegaal

  mag volgens mag niet volgens
  de wet  de wet

klimaten

het poolklimaat het woestijnklimaat
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thema 5

24

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:      bedreigde diersoorten            actievoeren       
  hoofdzaak    uniek    bijzaak    reuzenpanda 

Doe het zo: ¡ bijzaak

Wereld Natuur Fonds
Voor veel mensen zijn dieren onbelangrijk en slechts 1 … .
Van sommige vissen is nog maar één soort: daarom zijn ze 2 … .
De zwart-witte 3 … staat zelfs op het logo van het WNF.
Het is 4 … voor het WNF om deze 5 … te redden.
Daarom gaat wij samen met het WNF iets doen: we gaan 6 … !

les 11

week 3 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

actievoeren
de bioloog
gering
lood om oud ijzer
pleiten
profiteren
schuilen
uniek

   de hoofdzaak de bijzaak
  het belangrijkst minder belangrijk

de bedreigde diersoort

de reuzenpanda de tijger
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Ik ga naar
           huis

thema 6

42

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Op de plaatjes zie je verschillende soorten communicatie.
Is het verbaal (a) of non-verbaal (b)?

Doe het zo: ¡ b

2 Lees de zinnen. 
 Is de juf consequent (a) of inconsequent (b)?

1  Juf: Iedereen moet een keer klassendienst doen. 
Marco: Ik kan niet, ik moet voetballen. 
Juf: Dan haal je het een andere keer in.

 Doe het zo: ¡ a
2  Juf: Wie zijn gymspullen vergeet, mag niet gymmen. 

Timo: Ik ben mijn gymspullen vergeten. 
Juf: Gym dan maar op je blote voeten.

3  Juf: Je mag niet fietsen op het schoolplein. 
Zelf stapt ze van haar fiets voor ze het schoolplein opgaat.

4  Juf: Als je jarig bent, mag je alleen trakteren op gezonde dingen. 
Juf trakteert op haar eigen verjaardag op spekkies.

les 1

week 1

1 2

4

3

5

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

achterhalen
afstemmen op
nagenoeg
het oogcontact
spreken is zilver, zwijgen is goud
van nature
het verband

consequent inconsequent

doen wat je zegt niet doen wat je zegt

de communicatie

verbale 
communicatie

non-verbale 
communicatie
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woordenschat | thema 6 | les 6

thema 6

50

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees de verhaaltjes. Los dan de rebussen op.
Welke rebus hoort bij welk verhaaltje? 
Schrijf het nummer van het verhaaltje op en 
de uitdrukking erachter.

1  Bram en Aziz zijn vrienden. 
Ze spelen altijd samen na school. 

 Bram vraagt dan: ‘Bij mij?’ En dan weet Aziz dat 
 Bram bedoelt dat ze straks bij hem gaan spelen.
2  Sterre steelt elke dag een snoepje uit de pot. 
 Haar zus Lianne vindt dat dat niet mag. 
 Hun moeder komt er op een dag achter. 
 Sterre mag nu een week lang geen snoepjes. 
 Lianne krijgt wel snoepjes.

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

alhoewel
betrekkelijk
de blik
een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig
eerlijk duurt het langst
feilloos
het houvast

het begrip het onbegrip

het wel begrijpen het niet begrijpen

de houding

onbewogen vertwijfeld
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woordenschat | thema 6 | les 11

thema 6

58

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Hoe is de lucht achter de huilende wolf?
Kies uit:  donker    licht    stikdonker    schemerig 

Doe het zo: ¡licht

1 2 3 4

2 Welk woord hoort op de lege plek?
Kies uit:  af te bakenen    huilen    beschikken over    concurrentie   
   een roedel      een signaal      soortgenoten      territorium  

les 11

week 3

Wolven leven in 1 …

Doe het zo: ¡ een roedel
Hierin is plaats voor ongeveer tien 2 …  
Wolven plassen tegen bomen. Dat doen ze om hun 3… 4 …  
Hierdoor hebben ze geen 5 … van andere wolven. 
Wolven 6 … goede stembanden. Hiermee geven ze nog 7 … af. 
Luister maar naar het 8 … van de wolven: ‘oehoe-oe-oe-aa-aa-aa’!

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

beschikken over
de concurrentie
huilen
de roedel
het signaal
tegen een stootje kunnen
van de regen in de drup komen

stikdonker
donker

schemerig
licht

afbakenende soortgenoot

het territorium
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Femke, journalist Hassane, vormgeverWillem, drukker Eugenie, redacteur

thema 7

76

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Deze mensen maken de krant, maar wie zegt wat?

Doe het zo: ¡ Hassane, vormgever

les 1

week 1

1 Deze foto past 
niet op de bladzijde. 

Ik raad af om hem 
te gebruiken.

2 Ik schrijf 
stukken in de 

krant.

3 Ik zorg ervoor 
dat de krant op papier 

komt te staan.

4 Ik kan je deze 
inkortingen in de tekst 

aanbevelen. Je bent te lang 
van stof.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

bedwingen
de belevenis
favoriet
geloofwaardig
lang van stof zijn
stichten
voldoen aan

aanbevelen afraden

zeggen dat iets zeggen dat iets 
goed is  niet goed is

mensen die een krant maken

de redacteur

de journalist

de vormgever

de drukker
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woordenschat | thema 7 | les 6

thema 7

84

les 6

week 2 woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de catastrofe
de freule
in lichterlaaie staan
onverschrokken
de rust herstellen
verbruien
vermelden

uitjouwen toejuichen

uitschelden  met gejuich 
begroeten

de onderscheiding

het lintje de oorkonde
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woordenschat | thema 7 | les 11

thema 7

92

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk deel van het schip is het? Schrijf de juiste letter op.

Doe het zo: ¡ c
a  het ruim
b  de kombuis
c  de kooi
d  de kajuit

2 Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  schipbreukeling    vlot    vergaan    scheepsramp 

Doe het zo: ¡ vlot
OVERLEEFD
Van onze correspondent ter plekke
VLIELAND − Edward dreef dagenlang op een 1... in de 
Noordzee. Zijn schip was dinsdag voor de kust van Vlieland 
2... Hij overleefde de 3... op het nippertje, net als een andere 
4... Gisteren werden ze gered door een vissersboot.

les 11

week 3

1

2

3 4

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

boren
hozen
ploegen
de sleep
de verstekeling
het vlot

deel van een schip

het ruim de kajuit de kombuis

de schipbreukelingvergaan

de scheepsramp
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woordenschat | thema 8 | les 1

thema 8

110

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Lees het verhaal. Welk woord past op de lege plek?
Kies uit:  hoogstens    een bod    afdingen   
     voor een prikkie        opbrengen   

Doe het zo: ¡ opbrengen
Laura gaat op Koninginnedag een fiets kopen.
Laura: Hoeveel moet ik ervoor betalen? Wat moet hij 1 … ?
Macha: Wat wil je betalen? Doe maar 2 …
Laura: Het meeste wat ik ervoor wil betalen is € 10,–. 
Ik geef er 3 … € 10,– voor.
Macha: Hij kost € 25,–. Je hoeft niet te proberen hem 
voor minder te krijgen. Je kunt niet 4 … 
Laura: Oké, ik geef je € 25,–. Dan heb ik nog voor 
heel weinig geld een fiets. Ik heb hem 5 … gekocht!

2 a Lees de zinnen. Welk woord hoort bij wie?
Kies uit:  de opwelling    sloom    gniffelen    pittig    ijzig 

 Let op: je houdt één persoon over! 

 Doe het zo: ¡ Youssra: pittig
1  Youssra is vaak druk bezig en geeft in de klas meteen antwoord als de juf iets vraagt.
2  Jeffrey zit meestal onderuitgezakt op zijn stoel en doet zo weinig mogelijk.
3 Chantal zit stiekem te grinniken.
4 Mevrouw De Groot kan je echt met een heel kille blik aankijken.
5 Jos liep in de stad en besloot toen opeens om een nieuwe telefoon te kopen.

les 1

week 1

6 Meneer Janssen

Mijn neus is … groot.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de beschrijving
gniffelen
hoogstens
voor een prikkie
ijzig
opbrengen
de opwelling
uitermate

pittig sloom

vol energie zonder energie

een bod doen

een bod 
accepteren

afdingen

onderhandelen
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woordenschat | thema 8 | les 6

thema 8

118

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord past in de zin?
Kies uit:  de reparatie    mankement   
     defect        garantiebewijs   

Doe het zo: ¡ defect

les 6

week 2

Inderdaad, 
dat heeft een …. 

De wieltjes 
ontbreken.

Prima, na … 
kun je hem weer 

ophalen.

Meneer, dit 
skateboard  is …

Heb je het … bij je?

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

belazeren
een dure grap
een kat in de zak kopen
de klacht
niet veel soeps
de overeenkomst
een poepie laten ruiken

intact  defect

iets werkt iets werkt niet

het garantiebewijsde reparatie

het mankement
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woordenschat | thema 8 | les 11

thema 8

126

Eerst proberen
Lees de woorden in de instapkaart.

Ken je de woorden nog niet goed? Begin bij 
Ken je alle woorden? Begin bij 

1 Welk woord staat onder de vlek?
Kies uit:  krenterig    sober    verkwistend    vrijgevig 

Doe het zo: ¡ krenterig

les 11

week 3

Ik ben de rijkste 
man van de wereld, 
omdat ik sober leef 

en krenterig ben.

4  5
 Zo leef je als je alleen geld uitgeeft 

aan dingen die je echt nodig hebt.

1  5
 Dit ben je als je liever geen 

geld aan anderen (uit)geeft.

2  5
 Zo leef je als je veel geld aan dingen 

uitgeeft die je niet nodig hebt.

3  5
 Dit ben je als je veel 

geld weggeeft.

woordenschat

Dit ga je leren
Je oefent de themawoorden.

de blunder
geen cent te makken
met geld smijten
minstens
de opslag
een poging wagen
van de eerste orde

vrijgevig krenterig

veel geld  heel weinig 
weggeven geld weggeven

de levensstijl

sober verkwistend
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