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Mijn eerste woordenboek Nederlands
Groot geïllustreerd kinderwoordenboek
Voor wie is dit boek bestemd?
Je wilt nieuwe Nederlandse woorden leren?
Dan is dit woordenboek echt iets voor jou.
We hebben 2000 woorden uitgekozen die belangrijk zijn in het dagelijks leven en op school.
Om ervoor te zorgen dat je met al die woorden het overzicht niet verliest, hebben we ze
verdeeld over dertien hoofdstukken die allemaal een bepaald thema hebben.

Dit ben ik
Media

Op school

Mijn dag

n doen

Boodschappe

Thuis

Lichaam en gezondheid
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In de natuur

In de stad
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Wat kun je in dit boek allemaal vinden?
Elk hoofdstuk begint met een grote plaat. Daarop kun je in één oogopslag zien wat je op de
volgende bladzijden kunt verwachten. Je kunt ook kijken welke woorden je misschien al kent
en welke je nog moet leren
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Na de grote plaat volgen een aantal bladzijden over hetzelfde thema.
Die bladzijden zijn steeds op dezelfde manier ingedeeld:

Op de linkerbladzijde
worden de woorden
steeds met een
plaatje uitgelegd.

Op de rechterbladzijde
staat bij elk woord de
uitleg van de betekenis
met een voorbeeldzin.

De woorden op de rechterbladzijden staan in alfabetische volgorde.

Wat kun je allemaal te weten komen over de woorden?
Bij de zelfstandige naamwoorden vind je altijd het
lidwoord (de of het) en de meervoudsvorm.

Als er bij een zelfstandig naamwoord geen
meervoud staat, dan gebruik je dat woord
eigenlijk nooit in het meervoud.

de pruim —
de pruimen

Sommige zelfstandige naamwoorden
gebruik je haast altijd in het meervoud.
Bij die woorden staat dan (meervoud).

de kruiden (meervoud)
planten die vaak sterk ruiken en die
je gebruikt om het eten meer smaak
te geven
Salade met kruiden smaakt heel
goed.
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de boter

Bij werkwoorden vind je naast de
inﬁnitief ook de hij- of zij-vorm van de
tegenwoordige en de verleden tijd.

snijden — hij snijdt,
hij sneed, hij heeft gesneden

!
Bij de bijvoeglijke naamwoorden vind je
soms ook de trappen van vergelijking.
Die worden alleen vermeld als ze
onregelmatig zijn.

Wat doe je met een bril?
Je kunt een bril opzetten / dragen /
afzetten.

Op de bladzijden staat vaak
ook een kadertje met aanvullende
informatie. Daarin staat bijvoorbeeld
hoe je woorden met elkaar kunt
combineren.
veel — meer, het meest

Wat is er nog meer?
In de bijlagen staan nog meer belangrijke woorden. Daarin vind je woorden over speciale
thema’s, zoals over getallen, over vragen of over de kalender. Ook leer je hier hoe je in het
Nederlands nieuwe woorden kunt maken.

In de woordenlijst achter in het boek staan alle woorden uit dit boek in alfabetische volgorde
bij elkaar. Hier is ook de bladzijde aangegeven waarop je de woorden kunt vinden.

Veel plezier met dit woordenboek en veel succes bij het leren!
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Dit ben ik
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Ik stel me voor
het kind — de kinderen

de volwassene - de volwassenen

de jongen —
de jongens

de vrouw —
de vrouwen

het meisje —
de meisjes

de man —
de mannen

dik
oud —
ouder, het oudst

dun

jong —
jonger, het jongst

klein

groot —
groter, het grootst

Mark
ACHTERNAAM: Stevens
GEBOORTEDATUM: 18 juni 2003
GEBOORTEPLAATS: Amsterdam
VOORNAAM:
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slap — slapper,
het slapst

EIGENSCHAPPEN:

sterk — sterker,
het sterkst

lach graag,

ben vaak slordig
MIJN HOBBY‘S: tekenen, lezen
IK HOUD VAN: ijs, honden

de achternaam — de achternamen
de naam van je familie
Ik heet Mark Stevens.
Stevens is mijn achternaam.
de eigenschap — de eigenschappen
door deze kenmerken kun je mensen en
dingen van elkaar onderscheiden
Mijn leukste eigenschap is dat ik veel lach
de geboortedatum — de geboortedata
de dag waarop je geboren bent
Ik ben op 18 juni 2003 geboren.
Dat is mijn geboortedatum.

lui
als iemand niet graag werkt is hij lui
Peter is lui, hij helpt ons nooit
lusten — hij lust, hij lustte, hij heeft gelust
iets lekker vinden
Ik lust geen mosselen.
nieuwsgierig
als iemand graag alles wil weten, is hij
nieuwsgierig.
Ik ben nieuwsgierig wat ik voor mijn
verjaardag krijg.

de geboorteplaats — de geboorteplaatsen
het dorp of de stad waar je bent geboren
Ik ben in Amsterdam geboren.
Dat is mijn geboorteplaats.

slordig
Als iemand zijn spullen niet goed
opruimt, is hij slordig.
Marlies is erg slordig. Haar kamer is altijd
een puinhoop.

heten — zij heet, zij heette, zij heeft
geheten
een naam hebben
Mijn zus heet Marieke.

de voornaam — de voornamen
de eerste naam van iemand
Ik heet Mark Stevens.
Mark is mijn voornaam.

de hobby — de hobby’s
dingen die je in je vrije tijd graag doet
Mijn hobby’s zijn voetbal, tekenen en
zingen.

zich voorstellen — hij stelt zich voor, hij
stelde zich voor, hij heeft zich voorgesteld
je naam noemen en iets over jezelf
vertellen
De nieuwe leerling stelde zich voor aan
zijn klasgenoten.

de leeftijd
het aantal jaren dat een mens, dier of
ding al bestaat
op de leeftijd van 4 jaar gaan kinderen
naar de basisschool

zijn — hij is, hij was, hij is geweest
Ik ben een jongen. Ik ben acht jaar.
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Zo zie ik eruit

de neus — de neuzen

het oor — de oren

het voorhoofd
het oog — de ogen

de mond — de monden

het haar — de haren

kort — korter,
het kortst

lang — langer,
het langst

!

krullend

steil

de vlecht — de vlechten het kale hoofd — de kale
hoofden

Haar haar is kort. /
Haar haren zijn kort.

de haarkleur — de haarkleuren

blond
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bruin

rood

zwart

de baard — de baarden
bij mannen haar op de kin en de wangen
Mijn oom heeft een lange baard.

lelijk
niet mooi
Ik wil die broek niet, hij is lelijk.
mooi
ﬁjn om naar te kijken of naar te luisteren
Mijn vriendin heeft een mooie jurk.

beschrijven — hij beschrijft, hij beschreef,
hij heeft beschreven
uitleggen hoe een persoon of een ding is
en eruitziet
De jongen kon precies beschrijven hoe de
dief eruitzag.

bevallen — iets bevalt, iets beviel,
iets is bevallen
iets mooi of goed vinden
Deze rok wil ik hebben, hij bevalt me heel
goed.
bleek
met een zeer lichte huid
Je bent zo bleek in je gezicht. Ben je ziek?
het gezicht — de gezichten
het deel van het hoofd met ogen, neus
en mond
Het kind heeft een mooi gezicht.
hebben — zij heeft, zij had, zij heeft gehad
Als kind had ik blonde haren.

zich opmaken — zij maakt zich op,
zij maakte zich op, zij heeft zich opgemaakt
make-up op je gezicht smeren zodat je
er mooi uitziet
Mijn moeder maakt zich elke ochtend op.
het uiterlijk — hoe je eruitziet
Mijn vriendin kreeg een heel ander
uiterlijk toen de kapper haar haar kort
knipte.
vinden — hij vindt, hij vond,
hij heeft gevonden
over een persoon of een zaak een
mening hebben
Deze leraar vind ik aardig.
de zomersproet — de zomersproeten
bruine vlekjes op het lichaam door de
zon
In de zomer heb ik veel zomersproeten
op mijn neus.

!
Wat doe je met een bril?
Je kunt een bril opzetten / dragen /
afzetten.

het hoofd — de hoofden
het lichaamsdeel dat op je hals zit
Mijn opa heeft een rond hoofd.
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Zo voel ik me

blij zijn —
ze is blij, ze was blij,
ze is blij geweest
kussen — zij kust,
zij kuste, zij heeft gekust

lachen — hij lacht,
hij lachte, hij heeft
gelachen

beminnen — hij bemint,
hij beminde, hij heeft
bemind

de traan — de tranen

ruziemaken — zij maakt ruzie,
zij maakte ruzie, zij heeft ruziegemaakt

huilen — ze huilt,
ze huilde, ze heeft gehuild

het gevoel — de gevoelens
vrolijk
de vreugde

bang
de angst
woedend
verdrietig
het verdriet
moedig
de moed
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de woede

bang zijn — hij is bang,
hij was bang, hij is bang geweest
dit gevoel krijg je als er iets ergs gebeurt
Eric is niet bang voor slangen.
eenzaam
je alleen voelen
Ik ben eenzaam - niemand wil met mij
spelen.

jaloers
wat je voelt als bijvoorbeeld jouw beste
vriend of vriendin alleen nog maar met
iemand anders wil spelen
Tineke is jaloers omdat iedereen alleen
haar kleine broertje bewondert.

zich ergeren — zij ergert zich,
zij ergerde zich, zij heeft zich geërgerd
ontevreden zijn over iemand of iets
Mijn moeder ergert zich aan mijn broertje
die de hele dag tv zit te kijken.
gelukkig
als je heel erg blij bent, ben je gelukkig
Ik ben gelukkig. Ik heb eindelijk een hond
gekregen.
gemeen
nare dingen tegen iemand zeggen of
hem slecht behandelen
Het is gemeen om je kleine broertje te
slaan.
goedmaken — hij maakt het goed,
hij maakte het goed, hij heeft het
goedgemaakt
weer vriendjes worden met iemand met
wie je ruzie hebt gemaakt
Hans heeft zich bij Marc verontschuldigd
en nu hebben ze het weer goedgemaakt.
haten — hij haat, hij haatte,
hij heeft gehaat
iets of iemand helemaal niet leuk vinden
Ik haat regen.

pesten — zij pest, zij pestte,
zij heeft gepest
opzettelijk iets doen wat een ander niet
leuk vindt
Ze pest haar broertje - ze pakt steeds zijn
speelgoed af.
schelden — hij scheldt, hij schold,
hij heeft gescholden
als je scheldt, maak je je hardop boos
over iets of iemand
De ouders begonnen te schelden toen Pia
haar broertje sloeg.
zich verontschuldigen — hij
verontschuldigt zich, hij verontschuldigde
zich, hij heeft zich verontschuldigd
iemand zeggen dat het je spijt als je iets
verkeerds hebt gezegd of gedaan
Ik heb me bij Tim verontschuldigd voor
mijn vervelende opmerkingen.
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Op school

16

17

In de klas
de schooltas —
de schooltassen /
de boekentas —
de boekentassen

de liniaal —
de linialen

het schrift —
de schriften

de vulpen —
de vulpennen

het boek —
de boeken

de balpen —
de balpennen
de inktpatroon —
de inktpatronen

het schoolbord —
de schoolborden

het krijtje —
de krijtjes
de spons —
de sponzen

opschrijven —
hij schrijft op,
hij schreef op,
hij heeft opgeschreven

het potlood —
de potloden

schoonvegen —
ze veegt schoon,
ze veegde schoon,
ze heeft schoongeveegd

stomp
scherp

de puntenslijper —
de puntenslijpers
slijpen —
ze slijpt, ze sleep,
ze heeft geslepen
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de gum —
de gummen
uitgummen —
ze gumt uit, ze gumde uit,
ze heeft uitgegumd

beantwoorden — hij beantwoordt, hij
beantwoordde, hij heeft beantwoord
als iemand iets vraagt en jij daar iets op
zegt
Jan kon alle vragen van de lerares
beantwoorden.
duidelijk
iets wat helder is of wat je goed kunt
begrijpen
Schrijf alsjeblieft een beetje duidelijker, ik
kan het anders niet lezen.
ﬂuisteren — zij ﬂuistert, zij ﬂuisterde,
zij heeft geﬂuisterd
zachtjes praten
Louise ﬂuisterde iets in mijn oor.
een fout maken — hij maakt een fout,
hij maakte een fout, hij heeft een fout
gemaakt
iets verkeerd doen
O nee, ik heb in deze som een fout
gemaakt!
goedvinden — hij vindt het goed, hij vond
het goed, hij heeft het goedgevonden
als iemand zegt of bepaalt dat je iets
mag doen
Mijn ouders vinden het goed dat ik alleen
naar school ga.
inpakken — hij pakt in, hij pakte in,
hij heeft ingepakt
iets in een tas doen
Na de les pakken alle kinderen hun
schoolspullen in.

pakken — hij pakt, hij pakte,
hij heeft gepakt
met je handen beetnemen
Aan het begin van de les pakken alle
kinderen hun schoolspullen uit hun tas.
uitleggen — zij legt uit, zij legde uit,
zij heeft uitgelegd
iemand precies zeggen hoe iets is of hoe
het werkt
Kun je me uitleggen hoe je deze som
moet uitrekenen?
vergeten — zij vergeet, zij vergat,
zij is / heeft vergeten
• als je iets bent vergeten, dan weet je iets
niet meer wat je wel hebt geweten
Ik ben zijn naam helemaal vergeten.
• als je iets hebt vergeten, dan heb je iets
niet meegebracht wat je wel had
moeten meebrengen
Ik heb vandaag alweer mijn sportkleren
vergeten.
zijn vinger opsteken — hij steekt zijn
vinger op, hij stak zijn vinger op, hij heeft
zijn vinger opgestoken
je arm omhoog doen om aan te geven
dat je iets wilt zeggen
Leraar: ‘Wie weet wat een rechthoek is?’
Tom weet het antwoord en steekt zijn
vinger op.
vragen — hij vraagt, hij vroeg, hij heeft
gevraagd
als je iets niet weet, kun je het aan
iemand vragen
Peter vraagt aan Laura wat ze in het
weekend heeft gedaan.
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Mijn lesrooster
taal

het schoolvak — de schoolvakken
Engels

rekenen
godsdienst
tekenen

muziek
gymnastiek

wereldoriëntatie

!
maandags / dinsdags / …
= elke maandag / dinsdag / …
Maandags hebben we gymles en
dinsdags tekenen.

het lesrooster — de lesroosters

Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

8.30 -10.00

taal

taal

gymnastiek

Engels

godsdienst

rekenen

rekenen

rekenen

taal

taal

gymnastiek
godsdienst

tekenen
taal

rekenen

rekenen
muziek

kleine pauze
10.15 -12.00

grote pauze
13.30 -15.00
15.00 -16.00
20

wereldoriëntatie

zich concentreren — hij concentreert zich,
hij concentreerde zich, hij heeft zich
geconcentreerd
aan een opdracht werken en aan niets
anders denken
Mag de tv uit? Ik moet me op mijn
huiswerk concentreren.
dagelijks
elke dag
Mijn vader reist dagelijks met de trein,
behalve in het weekend.
leren — hij leert, hij leerde, hij heeft
geleerd
iets te weten komen wat je vroeger niet
wist
Vandaag hebben we op school geleerd
welke dieren er in de beek leven.
de les — de lessen
tijd waarin je onderwijs krijgt
Op donderdag hebben wij anderhalf uur
Engelse les.
het lievelingsvak — de lievelingsvakken
een vak dat je op school het liefst doet
Tekenen is Suzannes lievelingsvak.
moeten — zij moet, zij moest
iets doen omdat andere mensen het
zeggen
Ik moet nog huiswerk maken.

de naschoolse opvang
een plek, meestal op school, waar je na
school huiswerk kunt maken of spelen
Tina gaat op maandag en woensdag tot
zes uur naar de naschoolse opvang.
de pauze — de pauzes
tijd tussen twee afspraken om uit te
rusten
Op school hebben wij grote en kleine
pauzes.
saai
als iets je niet interesseert en je vindt dat
het veel te lang duurt
Lucas vindt rekenen saai.
uitvallen — het valt uit, het viel uit,
het is uitgevallen
als iets niet doorgaat, bijvoorbeeld een les
Vandaag valt gymnastiek uit, want de
gymleraar is ziek.
vlijtig
als je hard, snel en goed werkt
Ik heb mijn huiswerk al af. – Nou, dan ben
je heel vlijtig geweest!
vrij hebben — hij heeft vrij, hij had vrij,
hij heeft vrij gehad
niet hoeven te werken en geen school
hebben
Morgen hebben we vrij, want het is een
feestdag.

mogen — zij mag, zij mocht,
zij heeft gemogen
iets kunnen doen omdat andere mensen
het goedvinden
Ik mag vandaag langer tv kijken.
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De taalles
het leesteken — de leestekens

Help
Dat is Peter

het uitroepteken —
de uitroeptekens

de punt —
de punten

Wat is dat
het vraagteken —
de vraagtekens

Peter Paul en Tim
zitten bij elkaar in de
klas

Peter zegt ‘Hallo.’

de komma —
de komma’s

de alinea —
de alinea’s

de dubbele punt —
de dubbele punten

de titel — de titels

De Nederlandse taal
Meer dan 20 miljoen mensen
spreken Nederlands als moedertaal.
Maar zij wonen niet allemaal
in Nederland.

de regel —
de regels

In een groot deel van België spreken
de mensen bijvoorbeeld Nederlands.
Ook in Suriname en op de Antillen wordt
Nederlands gesproken, maar daar klinkt
het wel een beetje anders.

Tussen het Nederlands van België
en Nederland hoor je ook duidelijke
verschillen. Belgen noemen sommige dingen
bijvoorbeeld anders dan Nederlanders:
rondpunt
camion
schepen

de kolom — de kolommen
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rotonde
vrachtwagen
wethouder

de bladzijde — de bladzijden

het alfabet
een bepaalde volgorde van letters
In het woordenboek staan de woorden
op alfabet: a, b, c …

spellen — zij spelt,
zij spelde, zij heeft gespeld
alle letters van een woord zeggen
Kun je jouw naam spellen? L-O-U-I-S-E.

betekenen — het betekent, het betekende,
het heeft betekend
wat met iets wordt bedoeld, wat het wil
zeggen
Ik ken dat woord niet. Wat betekent het?

de tekst — de teksten
een aantal zinnen die bij elkaar horen
We moeten deze tekst nog eens lezen.

het dictee — de dictees
bij een dictee schrijf je precies op wat
iemand voorleest
Gisteren hebben we een dictee gemaakt
en ik had nul fouten.
de letter — de letters
tekens die je bij het schrijven van een
woord gebruikt
A is de eerste letter van het alfabet.
overschrijven — hij schrijft over,
hij schreef over, hij heeft overgeschreven
iets precies opschrijven zoals het ergens
anders staat
Louis schrijft een zin uit het boek over.
samenvatten — hij vat samen, hij vatte
samen, hij heeft samengevat
de belangrijkste informatie van een tekst
noemen
Vat de tekst in je eigen woorden samen.

uitspreken — hij spreekt uit,
hij sprak uit, hij heeft uitgesproken
iets hardop zeggen
Hoe spreek je dat in het Engels uit?
voorlezen — ze leest voor, ze las voor,
ze heeft voorgelezen
iets hardop lezen voor iemand
Marianne leest Jill een sprookje voor.
het woord — de woorden
een klein deel van een zin
Deze zin bestaat uit zes woorden.
het woordenboek — de woordenboeken
een boek waarin je kunt vinden wat
woorden betekenen en hoe je ze moet
spellen
Zoek het even op in het woordenboek.
de zin — de zinnen
een rij woorden die eindigt met een punt,
een vraagteken of een uitroepteken
Beantwoord de vragen met hele zinnen.

schrijven — hij schrijft, hij schreef,
hij heeft geschreven
met letters iets noteren
Ik kan al schrijven.
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Wiskunde
het getal —
de getallen
de tabel —
de tabellen

het vlak — de vlakken

de liniaal —
de linialen

de rekenmachine —
de rekenmachines

het lichaam — de lichamen

het vierkant —
de vierkanten

de rechthoek —
de rechthoeken

de cirkel —
de cirkels

de driehoek —
de driehoeken

de kubus —
de kubussen

de bol —
de bollen

het rechthoekige blok —
de rechthoekige blokken

rekenen — hij rekent, hij rekende, hij heeft gerekend

keer
plus

min

optellen —
hij telt op, hij telde op,
hij heeft opgeteld

aftrekken —
hij trekt af, hij trok af,
hij heeft afgetrokken

!
5
–
3 = 2
Vijf min drie is twee.
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vermenigvuldigen —
hij vermenigvuldigt,
hij vermenigvuldigde,
hij heeft vermenigvuldigd

gedeeld door

delen —
hij deelt, hij deelde,
hij heeft gedeeld

denken — hij denkt, hij dacht,
hij heeft gedacht
• je verstand gebruiken
“169 gedeeld door 13 is 13”, dacht Jan.
• geloven
Ik denk dat het goed is. Ja toch?
elk
alle dingen of personen van een groep
Bij rekenopgaven met ‘elk’ moet je vaak
vermenigvuldigen of delen.
Peter heeft 5 vrienden. Voor zijn
verjaardag geeft elk van zijn vrienden
hem twee knikkers cadeau. Hoeveel
knikkers krijgt Peter? (5x2=10)
Peter heeft 10 appels en vijf vrienden.
Hoeveel appels kan hij elk van zijn
vrienden geven? (10:5=2)
even getal
De getallen die eindigen op 0, 2, 4, 6 of
8 zijn even getallen. Je kunt ze door 2
delen,
56 is een even getal.
groter dan
Het teken voor ‘groter dan’ is >.
De waarde links van > is groter dan de
waarde rechts.
4 > 2. Vier is groter dan twee.
hoeveel
vraagt naar een aantal of een uitkomst
Hoeveel is 3+8?
kleiner dan
Het teken voor ‘kleiner dan’ is <.
De waarde links van < is kleiner dan de
waarde rechts.
2 < 4. Twee is kleiner dan vier.

meten — zij meet, zij mat,
zij heeft gemeten
Met een liniaal meet je hoe lang iets is.
Meet de lengte van de zijde van het
vierkant.
nog
• er komt iets bij
Staat het woordje ‘nog’ in een
rekenopgave, dan moet je vaak optellen.
Tina heeft 8 poppen. Van haar tante krijgt
ze nog twee poppen. Hoeveel poppen
heeft Tina nu? (8+2=10)
• er blijft iets over
Staat ‘nog’ in de vraag van de som, dan
moet je vaak aftrekken.
Paul heeft 5 knikkers. Tijdens het spelen
verliest hij er 3. Hoeveel heeft hij er nog?
(5-3=2)
oneven getal
De getallen die eindigen op 1, 3, 5, 7 of 9
zijn oneven getallen. Je kunt ze niet door
2 delen.
57 is een oneven getal.
oplossen — hij lost op, hij loste op, hij
heeft opgelost
het antwoord op een probleem of een
som vinden
Los nu de volgende opgave op.
de uitkomst — de uitkomsten
de oplossing van een probleem of een
som
3+2=5. Vijf is de uitkomst.
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