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Nederlands 

 
Engels 
English 

 

1.1 Woorden  
de baby, de baby’s baby 

 
hij he 

 
ik I 

 
ja yes 

 
jij you 

 
jullie you all 

het kind, de kinderen child 

de naam, de namen name 

 
nee no 

 
wij we 

 
zij (één) she 

 
zij (meer) they 

  
 

1.2 Woorden  

 
acht eight 

 
drie three 

 
één one 

 
negen nine 

 
nul zero 

het nummer, de nummers number 

 
tien ten 

 
twee two 

 
vier four 

 
vijf five 

 
zes six 

 
zeven seven 

  
 

1.3 Woorden  

de arm, de armen arm 

de auto, de auto’s car 

het been, de benen leg 
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de boot, de boten boat 

de buik, de buiken belly 

de bus, de bussen bus 

de fiets, de fietsen bicycle 

de hand, de handen hand 

het lichaam, de lichamen body 

de rug, de ruggen back 

de trein, de treinen train 

de voet, de voeten foot 

  
 

1.4 Woorden  

 
groot / grote large 

het haar hair 

het hoofd, de hoofden head 

 
kaal / kale bald 

 
klein(e) small 

de mond, de monden mouth 

de neus, de neuzen nose 

het oog, de ogen eye 

het oor, de oren ear 

 
recht(e) straight 

 
rond(e) round 

de tand, de tanden tooth 

  
 

1.5 Woorden  

de bal, de ballen ball 

de broek, de broeken pants 

de euro, de euro’s euro 

het gat, de gaten hole 

het geld money 

de jas, de jassen coat 

de kleren clothes 

het pak, de pakken suit 

de ring, de ringen ring 

de rok, de rokken skirt 

de tas, de tassen bag 

de trui, de truien sweater 

  
 

1.6 Woorden  

de gum, de gummen eraser 
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het kruisje, de kruisjes mark 

de letter, de letters letter 

de lijn, de lijnen line 

de map, de mappen folder 

de pen, de pennen pen 

het plaatje, de plaatjes picture 

het potlood, de potloden pencil 

de punt, de punten point 

het rondje, de rondjes circle 

het woord, de woorden word 

de zin, de zinnen sentence 

  
 

1.7 Woorden  

het antwoord, de antwoorden reply 

het dak, de daken roof 

de deur, de deuren door 

het huis, de huizen house 

de kamer, de kamers room 

de muur, de muren wall 

het raam, de ramen window 

de straat, de straten street 

de streep, de strepen stripe 

de trap, de trappen stairway 

de tuin, de tuinen garden 

de vraag, de vragen question 

  
 

1.8 Woorden  

de bank, de banken couch 

het bed, de bedden bed 

het bot, de botten bone 

het dier, de dieren animal 

de hond, de honden dog 

de kat, de katten cat 

de klok, de klokken clock 

de koe, de koeien cow 

het mens, de mensen human 

de pot, de potten pot 

de stoel, de stoelen chair 

de tafel, de tafels table 
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2.1 Woorden  

het boek, de boeken book 

de brief, de brieven letter 

de broer, de broers brother 

de computer, de computers computer 

de dochter, de dochters daughter 

de krant, de kranten newspaper 

de moeder, de moeders mother 

de puzzel, de puzzels puzzle 

de tv, de tv’s TV 

de vader, de vaders father 

de zoon, de zonen / zoons son 

de zus, de zussen sister 

  
 

2.2 Woorden  

het adres, de adressen address 

de agenda, de agenda’s agenda 

de avond, de avonden evening 

de dag, de dagen day 

de datum, de datums date 

 
fout(e) wrong 

 
goed(e) correct 

het jaar, de jaren year 

de maand, de maanden month 

de middag, de middagen midday 

de ochtend, de ochtenden morning 

de week, de weken week 

  
 

2.3 Woorden  

de banaan, de bananen banana 

de boter butter 

het brood, de broden bread 

 
drinken, dronk(en), hebben gedronken to drink 

 
eten, at(en), hebben gegeten to eat 

het ijsje, de ijsjes ice cream 

de kool, de kolen cabbage 

de pap porridge 

de sla lettuce 

de soep, de soepen soup 

de tomaat, de tomaten tomato 
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de ui, de uien onion 

  
 

2.4 Woorden  

de boer, de boeren farmer 

de dokter, de dokters doctor 

het feest, de feesten feast 

de jongen, de jongens boy 

de man, de mannen man 

de markt, de markten market 

het meisje, de meisjes girl 

de pil, de pillen pill 

de post post 

de tandarts, de tandartsen dentist 

de vrouw, de vrouwen woman 

het ziekenhuis, de ziekenhuizen hospital 

  
 

2.5 Woorden  

het bad, de de baden bath 

 
beneden downstairs 

 
boven upstairs 

de douche, de douches shower 

 
leeg / lege empty 

 
min minus 

 
plus plus 

 
schoon / schone clean 

 
veel much 

 
vies / vieze dirty 

 
vol(le) full 

 
weinig(e) little 

  
 

2.6 Woorden  

het goud gold 

het hout wood 

het ijs ice 

de lucht, de luchten air 

de regen rain 

de steen, de stenen stone 

het vuur, de vuren fire 

het water water 

het weer weather 
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de wind, de winden wind 

de wolk, de wolken cloud 

het zand sand 

  
 

2.7 Woorden  

het blad, de bladeren leaf 

de bloem, de bloemen flower 

de boom, de bomen tree 

het bord, de borden plate 

 
koud(e) cold 

de lepel, de lepels spoon 

het mes, de messen knife 

de pan, de pannen saucepan 

het park, de parken park 

 
ver(re) far 

de vork, de vorken fork 

 
warm(e) warm 

  
 

3.1 Woorden  

 
diep(e) deep 

 
hangen, hing(en), hebben gehangen to hang 

 
helpen, hielp(en), hebben geholpen to help 

de informatie information 

 
kijken, keek, keken, hebben gekeken to look 

 
lezen, las, lazen, hebben gelezen to read 

 
licht(e) light 

 
luisteren, luisterde(n), hebben geluisterd to listen 

 
praten, praatte(n), hebben gepraat to talk 

 
schrijven, schreef, schreven, hebben geschreven to write 

 
typen, typte(n), hebben getypt to type 

 
zwaar / zware heavy 

  
 

3.2 Woorden  

 
achter behind 

 
bellen, belde(n), hebben gebeld to dial 

de groep, de groepen group 

 
in in 

 
naast next 

 
onder under 

 
op on 
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over over 

 
rijden, reed, reden, hebben/zijn gereden to drive 

 
tussen between 

 
voor in front of 

 
wonen, woonde(n), hebben gewoond to reside 

  
 

3.3 Woorden  

 
betalen, betaalde(n), hebben betaald to pay 

de boodschappen groceries 

 
duur / dure expensive 

 
horen, hoorde(n), hebben gehoord to hear 

 
kopen, kocht(en), hebben gekocht to buy 

 
kosten, kostte(n), hebben gekost to cost 

 
lekker(e) tasty 

de prijs, de prijzen price 

 
verkopen, verkocht(en), hebben verkocht to sell 

de verkoper, de verkopers vendor 

de winkel, de winkels shop 

 
zien, zag(en), heben gezien to see 

  
 

3.4 Woorden  

de baan, de banen job 

de baas, de bazen boss 

het bedrijf, de bedrijven firm 

 
hallo hello 

 
heten, heette(n), hebben geheten to be named 

 
hoi hi 

 
langzaam / langzame slowly 

 
open open 

 
snel(le) quickly 

 
tot ziens goodbye 

het werk work 

 
werken, werkte(n), hebben gewerkt to work 

  
 

3.5 Woorden  

 
beter(e) better 

 
geven, gaf, gaven, hebben gegeven to give 

 
jong(e) young 

 
krijgen, kreeg, kregen, hebben gekregen to receive 

 
liggen, lag(en), hebben gelegen to lie 
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lopen, liep(en), hebben/zijn gelopen to walk 

 
naar at 

 
oud(e) old 

de pijn, de pijnen pain 

 
staan, stond(en), hebben gestaan to stand 

 
ziek(e) ill 

 
zitten, zat(en), hebben gezeten to sit 

  
 

3.6 Woorden  

 
ander(e) other 

het begin beginning 

 
binnen inside 

 
buiten outside 

de buurt, de buurten neighbourhood 

het eind end 

 
moe tired 

 
nieuw(e) new 

 
oud(e) old 

de plaats, de plaatsen town 

 
slapen, sliep(en), hebben geslapen to sleep 

het voorbeeld, de voorbeelden example 

  
 

3.7 Woorden  

het aantal, de aantallen number 

 
alleen alone 

 
blij(e) happy 

de foto, de foto’s photo 

 
lachen, lachte(n), hebben gelachen to laugh 

 
na after 

de stad, de steden city 

 
wassen, waste(n), hebben gewassen to wash 

 
weten, wist(en), hebben geweten to know 

 
zoet(e) sweet 

 
zout(e) salt 

 
zuur / zure sour 

  
 

3.8 Woorden  

 
dubbel(e) double 

de juf, de juffen teacher (female) 

de klas, de klassen classroom 
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het land, de landen country 

de les, de lessen lesson 

de school, de scholen school 

het slot, de sloten lock 

de sport, de sporten sport 

de tent, de tenten tent 

de toets, de toetsen key 

 
voetballen, voetbalde(n), hebben gevoetbald to play soccer 

de wereld, de werelden world 

  
 

4.1 Woorden  

 
doen, deed, deden, hebben gedaan to do 

 
laat / late late 

 
makkelijk(e) easy 

 
moeilijk(e) difficult 

 
nu now 

 
om at 

 
spelen, speelde(n), hebben gespeeld to play 

 
spreken, sprak(en), hebben gesproken to speak 

 
tot till 

het uur, de uren hour 

 
vroeg(e) early 

 
vroeger(e) earlier 

  
 

4.2 Woorden  

 
bekijken, bekeek, bekeken, hebben bekeken to see 

 
gisteren yesterday 

 
kort(e) short 

 
lang(e) long 

 
mooi(e) beautiful 

 
morgen tomorrow 

de taal, de talen language 

 
thuis at home 

de vakantie, de vakantie holiday 

 
vanavond tonight 

 
vandaag today 

 
vrij(e) free 

  
 

4.3 Woorden  

het contact, de contacten contact 
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druk(ke) busy 

het gesprek, de gesprekken conversation 

 
hoog / hoge high 

het internet Internet 

 
laag / lage low 

 
leren, leerde(n), hebben geleerd to learn 

het probleem, de problemen problem 

 
stil(le) silent 

 
tekenen, tekende(n), hebben getekend to draw 

 
vallen, viel(en), zijn gevallen to fall 

de website, de websites website 

  
 

4.4 Woorden  

 
begrijpen, begreep, begrepen, hebben begrepen to understand 

de dood death 

 
half / halve half 

 
iemand someone 

het leven, de levens life 

 
moeten, moest(en), hebben gemoeten to must 

 
niemand nobody 

de politie police 

 
roken, rookte(n), hebben gerookt to smoke 

 
slecht(e) bad 

 
zingen, zong(en), hebben gezongen to sing 

 
zorgen voor, zorgde(n), hebben gezorgd to take care 

  
 

4.5 Woorden  

 
alles everything 

 
gebruiken, gebruikte(n), hebben gebruikt to use 

 
kiezen, koos, kozen, hebben gekozen to choose 

 
niks nothing 

 
noemen, noemde(n), hebben genoemd to call 

 
printen, printte(n), hebben geprint to print 

de soort, de soorten kind 

 
spellen, spelde(n), hebben gespeld to spell 

 
sterk(e) strong 

het stuk, de stukken piece 

 
trekken, trok(ken), hebben/zijn getrokken to pull 

 
voorstellen, stelde(n) voor, hebben voorgesteld to introduce 
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4.6 Woorden  

 
anders different 

een beetje bit 

 
betekenen, betekende(n), hebben betekend to mean 

 
daar there 

 
daarom therefore 

 
hetzelfde the same 

 
hier here 

de meter, de meters meter 

 
nat(te) wet 

 
oké okay 

 
roepen, riep(en), hebben geroepen to shout 

 
zeggen, zei(den), hebben gezegd to say 

  
 

4.7 Woorden  

 
bang(e) afraid 

 
bedenken, bedacht(en), hebben bedacht to devise 

 
belangrijk(e) important 

 
blijven, bleef, bleven, zijn gebleven to remain 

de brand, de branden fire 

 
gek(ke) crazy 

 
jammer pity 

 
klaar ready 

 
koken, kookte(n), hebben gekookt to cook 

het midden, de middens middle 

 
normaal / normale normal 

 
zoeken, zocht(en), hebben gezocht to search 

  
 

 

THEMA'S  

  

 

1.1 Begrijpen wat je moet doen (1)  

 
afmaken, maakte(n) af, hebben afgemaakt to finish 

 
beantwoorden, beantwoordde(n), hebben 
beantwoord 

to answer 

de betekenis, de betekenissen meaning 

de instructie, de instructies instruction 

de opdracht, de opdrachten assignment 

 
opschrijven, schreef, schreven op, hebben 
opgeschreven 

to write down 

de tekst, de teksten text 

het thema, de thema’s theme 

de uitleg explanation 
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vinden, vond(en), hebben gevonden to find 

  
 

1.2 Hallo!  

 
dankjewel thank you 

 
goedemiddag good afternoon 

 
goedemorgen good morning 

 
goedenavond good evening 

 
groeten, groette(n), hebben gegroet to greet 

 
hoi hi 

 
kennen, kende(n), hebben gekend to know 

 
ontmoeten, ontmoette(n), hebben ontmoet to meet 

 
tegenkomen, kwam(en) tegen, zijn tegengekomen to encounter 

 
voorstellen, stelde(n) voor, hebben voorgesteld to introduce 

de vriend, de vrienden friend 

 
weggaan, ging(en) weg, zijn weggegaan to go away 

  
 

1.3 Wie ben je?  

 
eenvoudig(e) simple 

 
gouden golden 

de honger hunger 

 
ingewikkeld(e) complicated 

de meneer, de meneren Mr. 

de mevrouw, de mevrouwen Mrs. 

het plan, de plannen plan 

 
schitterend(e) wonderful 

 
uitleggen, legde(n) uit, hebben uitgelegd to explain 

 
vertellen, vertelde(n), hebben verteld to tell 

 
vuil(e) dirt 

het werkwoord, de werkwoorden verb 

  
 

1.4 Begrijpen wat je moet doen (2)  

 
aankruisen, kruiste(n) aan, hebben aangekruist to tick 

 
doorstrepen, streepte(n) door, hebben 
doorgestreept 

to cross out 

het haakje, de haakjes parenthesis 

 
invullen, vulde(n) in, hebben ingevuld to fill in 

 
juist(e) correct 

 
onderstrepen, onderstreepte(n), hebben 
onderstreept 

to underline 

 
typen, typte(n), hebben getypt to type 

  
 

1.5 Het alfabet  
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het alfabet alphabet 

 
eerste first 

de enkel, de enkels ankle 

 
extra additional 

de film, de films movie 

de groet, de groeten greeting 

de hoofdletter, de hoofdletters capital 

het hoofdstuk, de hoofdstukken chapter 

 
laatste last 

de manier, de manieren way 

het Nederlands Dutch 

de quiz, de quizzen quiz 

de tijd, de tijden time 

de vorm, de vormen form 

  
 

1.6 Korte en lange klinkers  

 
allemaal everyone 

 
beide(n) both 

de klinker, de klinkers vowel 

 
lijken op, leek, leken op, hebben geleken op to resemble 

de medeklinker, de medeklinkers consonant 

de paal, de palen pole 

de poot, de poten leg 

 
sommige(n) some 

 
uitspreken, sprak(en) uit, hebben uitgesproken to pronounce 

het verschil, de verschillen difference 

 
verschillend(e) different 

de weg, de wegen road 

  
 

1.7 De agenda  

de afspraak, de afspraken appointment 

de dinsdag, de dinsdagen Tuesday 

de donderdag, de donderdagen Thursday 

de maandag, de maandagen Monday 

de verjaardag, de verjaardagen birthday 

de vrijdag, de vrijdagen Friday 

het weekend, de weekends weekend 

de woensdag, de woensdagen Wednesday 

de zaterdag, de zaterdagen Saturday 

de zondag, de zondagen Sunday 
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1.8 De familie Mulder  

de familie, de families family 

 
gezellig(e) cozy 

het kleinkind, de kleinkinderen grandchild 

de neef, de neven cousin 

de nicht, de nichten niece 

de oma, de oma’s granny 

de oom, de ooms uncle 

de opa, de opa’s grandpa 

de ouder, de ouders parent 

de tante, de tantes aunt 

 
trouwen, trouwde(n), zijn getrouwd to marry 

  
 

1.9 De, het, een  

 
altijd always 

 
opzoeken, zocht(en) op, hebben opgezocht to seek 

 
precies exactly 

 
sterk(e) strong 

het woordenboek, de woordenboeken dictionary 

  
 

1.10 Kleuren  

 
blauw(e) blue 

 
bruin(e) brown 

 
donker(e) dark 

 
geel / gele yellow 

 
grijs / grijze gray 

 
groen(e) green 

de kleur, de kleuren colour 

 
licht(e) light 

 
oranje orange 

 
paars(e) violet 

 
rood / rode red 

 
roze pink 

 
zwart(e) black 

  
 

2.1 Eten en drinken  

de aardappel, de aardappels potato 

het ei, de eieren egg 

het fruit fruit 
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de groente, de groentes vegetable 

de kaas, de kazen cheese 

de kip, de kippen chicken 

de koffie coffee 

de melk milk 

de rijst rice 

de thee tea 

de vis, de vissen fish 

het vlees meat 

  
 

2.2 Ontbijt, lunch en avondeten  

het avondeten supper 

het glas, de glazen glass 

de lunch lunch 

 
meestal mostly 

het ontbijt breakfast 

 
’s avonds in the evening 

 
’s middags in the afternoon 

 
’s ochtends in the morning 

de suiker sugar 

de wijn wine 

  
 

2.3 Ik drink melk.  

 
allerlei all kinds of 

 
helemaal completely 

 
nogal rather 

 
nooit never 

 
samen together 

 
steeds ever 

 
vaak often 

 
vooral especially 

  
 

2.4 Aard-ap-pel  

de bakker, de bakkers baker 

de bloempot, de bloempotten flowerpot 

 
ongeveer approximately 

de slager, de slagers butcher 

de supermarkt, de supermarkten supermarket 

 
verdelen, verdeelde(n), hebben verdeeld to divide 
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2.5 Maanden en seizoenen  

 
april April 

 
augustus August 

 
december December 

 
februari February 

de herfst autumn 

 
januari January 

 
juli July 

 
juni June 

de lente spring 

 
maart March 

 
mei May 

 
november November 

 
oktober October 

het seizoen, de seizoenen season 

 
september September 

de winter winter 

de zomer summer 

  
 

2.6 Op de markt  

 
alstublieft please 

de appel, de appels apple 

de beurt, de beurten turn 

 
goedkoop / goedkope cheap 

 
graag gladly 

de gram gram 

de groenteman, de groentemannen greengrocer 

de helft, de helften half 

 
inderdaad indeed 

de kilo kilo 

 
kosten, kostte(n), hebben gekost to cost 

 
meer more 

 
minder less 

de ons ounce 

het pond pound 

 
prettig(e) pleasant 

het tasje, de tasjes pocket 

 
wensen, wenste(n), hebben gewenst to wish 

de zak, de zakken sackful 
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2.7 In de supermarkt  

 
beginnen, begon(nen), zijn begonnen to begin 

de bon, de bonnen coupon 

 
daarna then 

de kassa, de kassa’s cash register 

de korting, de kortingen discount 

 
meteen immediately 

 
natuurlijk of course 

de pas, de passen cash card 

 
pinnen, pinde(n), hebben gepind to pay with a cash card  

 
sorry excuse me 

de spaarkaart, de spaarkaarten savings card 

 
sparen, spaarde(n), hebben gespaard to save 

de verkoopster, de verkoopsters saleswoman 

 
vinden, vond(en), hebben gevonden to find 

 
vragen, vroeg(en), hebben gevraagd to ask 

het zegeltje, de zegeltjes stamp 

  
 

2.8 Cijfers en getallen  

het cijfer, de cijfers figure 

 
dertien thirteen 

 
dertig thirty 

 
elf eleven 

de geboortedatum, de geboortedatums date of birth 

het getal, de getallen number 

 
honderd hundred 

het huisnummer, de huisnummers house number 

 
negentig ninety 

de postcode, de postcodes zip code 

 
tachtig eighty 

het telefoonnummer, de telefoonnummers telephone number 

het tiental, de tientallen ten 

 
twaalf twelve 

 
twintig twenty 

 
veertien fourteen 

 
veertig forty 

 
vijftig fifty 

 
zestig sixty 

 
zeventig seventy 
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2.9 Boek-boeken, tafel-tafels  

de druif, de druiven grape 

de klank, de klanken sound 

de poes, de poezen cat 

de regel, de regels rule 

de sok, de sokken sock 

het verhaal, de verhalen story 

  
 

2.11 Zinnen maken (1)  

de boterham, de boterhammen sandwich 

 
dan then 

de ham ham 

de jam jam 

de persoon, de personen person 

de rest rest 

 
ten slotte Finally, 

  
 

3.1 Met de taxi  

de chauffeur, de chauffeurs driver 

 
instappen, stapte(n) in, zijn ingestapt to get in 

de kilometer, de kilometers kilometer 

de metro, de metro’s underground 

het openbaar vervoer public transport 

 
reizen, reisde(n), hebben/zijn gereisd to travel 

de taxi, de taxi’s taxi 

de tram, de trams tram 

het vervoer transport 

  
 

3.2 Regels in het verkeer  

de autoweg, de autowegen freeway 

 
bereiken, bereikte(n), hebben bereikt to reach 

het bord, de borden road sign 

het dorp, de dorpen village 

zich ergens aan houden, hield(en), hebben gehouden to comply 

de fietser, de fietsers cyclist 

het fietspad, de fietspaden bicycle path 

 
gebeuren, gebeurde(n), zijn gebeurd to happen 

 
mogen, mocht(en), hebben gemogen to may 

het ongeluk, de ongelukken accident 

 
per per 
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de snelweg, de snelwegen highway 

de stad, de steden city 

 
veilig(e) safe 

 
verbieden, verbood, verboden, hebben verboden to prohibit 

het verkeer traffic 

  
 

3.3 De tijd  

 
half / halve half 

het halfuur half hour 

 
Hoe laat is het? What time is it? 

 
kwart quarter 

het kwartier, de kwartieren quarter 

de minuut, de minuten minute 

de seconde, de seconden / secondes second 

 
vertrekken, vertrok(ken), zijn vertrokken to leave 

 
wanneer when 

  
 

3.4 Reizen met de trein  

de conducteur, de conducteurs conductor 

 
dus so 

de ingang, de ingangen entrance 

 
missen, miste(n), hebben gemist to miss 

 
nemen, nam(en), hebben genomen to take 

 
overal everywhere 

 
overstappen, stapte(n) over, zijn overgestapt to transfer 

de reis, de reizen journey 

de sneltrein, de sneltreinen express train 

het spoor, de sporen track 

het station, de stations station 

 
stoppen, stopte(n), hebben/zijn gestopt to stop 

de stoptrein, de stoptreinen slow train 

  
 

3.5 Wie, wat, waar?  

 
hoe how 

 
hoeveel how much 

de kast, de kasten cupboard 

de lengte, de lengtes length 

het paar, de paren pair 

de reden, de redenen reason 

de schoen, de schoenen shoe 
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de sleutel, de sleutels key 

 
waar where 

 
waarom why 

 
wat what 

 
welke which 

 
wie who 

  
 

3.6 Komen en gaan  

 
beneden down 

de bushalte, de bushaltes bus stop 

 
gaan, ging(en), zijn gegaan to go 

 
komen, kwam(en), zijn gekomen to come 

 
tegenwoordig(e) nowadays 

de trap, de trappen stairway 

de uitgang, de uitgangen exit 

de wedstrijd, de wedstrijden game 

  
 

3.7 Reizen met de auto  

de afstand, de afstanden distance 

de file, de files traffic jam 

 
ieder(e) each 

 
pas ultimately 

de radio, de radio’s radio 

 
vervelend(e) annoying 

  
 

3.8 Noord, Oost, Zuid, West  

het eiland, de eilanden island 

de kaart, de kaarten map 

 
Noord North 

het noorden north 

 
Oost East 

de provincie, de provincies province 

de richting, de richtingen direction 

 
West West 

 
Zuid South 

het zuiden south 

  
 

3.9 De weg vragen  

 
de weg vragen, vroeg(en), hebben gevraagd to ask for directions 

 
de weg wijzen, wees, wezen, hebben gewezen to give directions 
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eerst(e) first 

 
graag gedaan you're welcome 

het kruispunt, de kruispunten intersection 

 
links left 

 
linksaf to the left 

 
oversteken, stak(en) over, hebben/zijn 
overgestoken 

to cross 

 
rechtdoor straight 

 
rechts right 

 
rechtsaf to the right 

 
ver / verre far 

  
 

3.10 Klemtoon  

 
binnenkort shortly 

 
centraal / centrale central 

 
duidelijk(e) clear 

de liefde love 

 
proberen, probeerde(n), hebben geprobeerd to try 

 
wachten, wachtte(n), hebben gewacht to wait 

  
 

3.11 Woorden leren  

 
eigen own 

 
hardop aloud 

 
horen bij, hoorde(n), hebben gehoord to belong to 

 
raden, raadde(n), hebben geraden to guess 

 
te maken hebben met, had(den), hebben gehad to have to do with 

 
uit je hoofd leren, leerde(n), hebben geleerd  to learn by heart 

  
 

4.1 Het huis  

 
allebei both 

het appartement, de appartementen apartment 

de badkamer, de badkamers bathroom 

de buren neighbours 

de buurman, de buurmannen neighbour (male) 

de buurvrouw, de buurvrouwen neighbour (female) 

de flat, de flats flat 

de garage, de garages garage 

de keuken, de keukens kitchen 

de rij, de rijen row 

de ruimte, de ruimtes room 

de schuur, de schuren barn 
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de slaapkamer, de slaapkamers bedroom 

het toilet, de toiletten toilet 

de tuin, de tuinen garden 

de wc, de wc’s lavatory 

de woonkamer, de woonkamers living room 

  
 

4.2 Zinnen maken (2)  

 
brengen, bracht(en), hebben gebracht to bring 

de handtekening, de handtekeningen signature 

 
misschien maybe 

de natuur nature 

de pizza, de pizza’s pizza 

 
plotseling(e) suddenly 

 
schrikken, schrok(ken), zijn geschrokken to scare 

  
 

 
sturen, stuurde(n), hebben gestuurd to send 

  
 

4.3 Lang niet gezien  

het balkon, de balkons balcony 

 
elkaar each other 

 
geleden ago 

 
klinken, klonk(en), hebben geklonken to sound 

 
lijken, leek, leken, hebben geleken to seem 

de verdieping, de verdiepingen floor 

 
verhuizen, verhuisde(n), hebben/zijn verhuisd to move 

 
vorig(e) last 

  
 

4.4 Gaat hij naar zijn werk?  

 
beloven, beloofde(n), hebben beloofd to promise 

 
duren, duurde(n), heeft geduurd to last 

de eigenaar, de eigenaars / eigenaren owner 

het gezin, de gezinnen family 

 
herinneren, herinnerde(n), hebben herinnerd to remember 

De overkant other side 

 
serieus / serieuze serious 

 
snappen, snapte(n), hebben gesnapt to understand 

 
verplaatsen, verplaatste(n), hebben verplaatst to move 

het vliegtuig, de vliegtuigen airplane 
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4.5 

4.5 

Nee, hij gaat niet. 
 
 

Nee, hij gaat niet. 

 

 bijzonder(e) 

 

 

special 

 
 dicht(e) closed 

 geen no 

de grap, de grappen joke 

 lastig(e) difficult 

 negatief / negatieve negative 

 niet not 

de relatie, de relaties relationship 

 verbazen, verbaasde(n), hebben verbaasd 

 

to astonish 

 vertrouwen, vertrouwde(n), hebben vertrouwd 

 

to trust 

   

4.6 Huren en kopen  

de belasting, de belastingen tax 

de elektriciteit electricity 

het gas gas 

de gemeente, de gemeentes municipality 

 huren, huurde(n), hebben gehuurd 

 

to rent 

het huurhuis, de huurhuizen rented house  

het inkomen, de inkomens income 

zich inschrijven, schreef in, schreven in, hebben 

ingeschreven 

 

to register 

de krant, de kranten newspaper 

 lenen, leende(n), hebben geleend 

 

to loan 

 reageren, reageerde(n), hebben gereageerd 

 

to react 

 sociaal / sociale social 

 speciaal / speciale special 

de vereniging, de verenigingen association 

de wachtlijst, de wachtlijsten waiting-list 

de woning, de woningen house 

   

4.7 Inschrijven voor een huurhuis  

de achternaam, de achternamen surname 

 buitenlands foreign 

de e-mail, de e-mails e-mail 

 eruitzien, zag(en) eruit, hebben eruitgezien 

 

to look like 

het formulier, de formulieren form 

de gegevens data 

het geslacht, de geslachten gender 

 overdag in the daytime 

de voorletter, de voorletters initial 
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de woonplaats, de woonplaatsen place of residency 

   

4.8 Goed voor het milieu!  

het afval garbage 

de bak, de bakken bin 

de douche, de douches shower 

de fles, de flessen bottle 

de glasbak, de glasbakken glass recycling bin 

 gooien, gooide(n), hebben gegooid 

 

to throw 

het milieu environment 

het papier paper 

 scheiden, scheidde(n), hebben/zijn gescheiden 

 

to separate 

de verwarming, de verwarmingen heating 

 zuinig(e) thrifty 

   

4.9 

4.9 

Het dak is kapot 

Het dak is kapot. 

 

 hoelang how long 

 kapot(te) broken 

 lekken, lekte(n), hebben gelekt 

 

to leak 

 net just 

 repareren, repareerde(n), hebben gerepareerd 

 

to repair 

 zo snel mogelijk as quick as possible 

   

4.10 Huiswerk maken  

 belangrijk(e) important 

het huiswerk homework 

 rustig(e) calm 

de telefoon, de telefoons phone 

de tip, de tips suggestion 

 


