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Introductie aan de leerling

Voor je ligt een boekje waarin je kunt oefenen met moeilijke woorden.

Veel leerlingen zien het gebruiken van moeilijke woorden als een lastige puzzel. Ze zien dan 
vaak door de bomen het bos niet meer. Misschien (her)ken je sommige woorden in dit boek, 
maar gebruik je die nog niet zo vaak. Andere woorden ken je misschien nog helemaal niet. 
Met dit boek kun je betekenis van de woorden oefenen. Als je dit boekje doorwerkt, zul je zien 
dat de puzzelstukjes uiteindelijk op hun plaats zullen vallen.

Als je veel verschillende woorden kent, is het makkelijker om ze te gebruiken. Ook is het handig 
om nu en in de toekomst teksten beter te kunnen begrijpen. De oefeningen in dit boekje zijn 
verdeeld in thema’s. De thema’s die we gebruikt hebben, zijn: Uitgaan, Boeken, Vervoer, Heelal, 
Medisch, Geschiedenis, Winkel, Misdaad, Werk, Godsdienst, Muziek, Restaurant, Op reis, Sport 
en Politiek. Achter in het boekje vind je het overzicht van de woorden waarmee je je 
woordenschat gaat vergroten!

Per thema oefen je met 24 moeilijke woorden. Bekijk eerst alle woorden. Weet je wat elk woord 
betekent? Zoek de woorden die je niet kent op in het woordenboek. Maak daarna de 
oefeningen.

In de oefeningen kun je ook woorden tegenkomen die je niet kent. Zoek de betekenis van die 
woorden op in het woordenboek.

Aan het eind van alle oefeningen vind je vijf puzzelmixen. Daarin worden steeds de woorden 
van drie thema’s door elkaar gebruikt. Bij deze mixen word je beloond met een leuke puzzel. 
Na de puzzelmixen komen drie puzzelverzamelmixen. Dit zijn verzameloefeningen waarin de 
woorden van vijf thema’s door elkaar gebruikt worden. Ook hier kun je puzzelen. Met het 
antwoordenboekje kun je je antwoorden zelf controleren.

Veel succes met het vergroten van je woordenschat en ... puzzelen maar!

Ofkje Teekens en Eva den Boogert
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Thema 1 Uitgaan

amuseren
bepalen
blut
bowlingbaan
charmant
circa

concert
discotheek
gala
indrukwekkend
joviaal
karaoke

nachtbus
opdoffen
oppepper
reserveren
schouwburg
sfeer

sofa
stadion
swingen
vergallen
verwennerij
wegrestaurant

Vul het juiste woord in. De omschrijving staat voor de zin. Kies uit:

sofa – blut – amuseren – indrukwekkend – sfeer – nachtbus – circa – reserveren – schouwburg – 
vergallen

 1 stemming Er heerste een gezellige  tijdens het feest.

 2 met stof beklede rustbank  Om bij te komen van het dansen, rusten we uit op de   .

 3 een afspraak maken  Je moet vooraf  om in het restaurantje te 

kunnen eten.

 4 je vermaken In dit pretpark kun je je kostelijk  .

 5 theater  In de  keken we naar een boeiend toneelstuk.

 6 iets wat veel indruk maakt  De lezing van de professor was heel   .

 7 vervoer na middernacht  Na de disco gingen wij met de   naar huis.

 8 verpesten   Die onruststokers   de avond met hun gedrag.

 9 ongeveer    twee weken geleden gingen wij voor het laatst uit.

10 zonder geld  Wil jij de toegangskaarten betalen? Ik ben helemaal   .

1

sfeer

reserveren

amuseren

schouwburg

blut

Circa

vergallen

nachtbus

indrukwekkend

sofa
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amuseren
bepalen
blut
bowlingbaan
charmant
circa

concert
discotheek
gala
indrukwekkend
joviaal
karaoke

nachtbus
opdoffen
oppepper
reserveren
schouwburg
sfeer

sofa
stadion
swingen
vergallen
verwennerij
wegrestaurant

Vul het juiste woord in. De omschrijving staat voor de zin. Kies uit:

sofa – blut – amuseren – indrukwekkend – sfeer – nachtbus – circa – reserveren – schouwburg – 
vergallen

 1 stemming Er heerste een gezellige  tijdens het feest.

 2 met stof beklede rustbank  Om bij te komen van het dansen, rusten we uit op de   .

 3 een afspraak maken  Je moet vooraf  om in het restaurantje te 

kunnen eten.

 4 je vermaken In dit pretpark kun je je kostelijk  .

 5 theater  In de  keken we naar een boeiend toneelstuk.

 6 iets wat veel indruk maakt  De lezing van de professor was heel   .

 7 vervoer na middernacht  Na de disco gingen wij met de   naar huis.

 8 verpesten   Die onruststokers   de avond met hun gedrag.

 9 ongeveer    twee weken geleden gingen wij voor het laatst uit.

10 zonder geld  Wil jij de toegangskaarten betalen? Ik ben helemaal   .

1

Welk woord hoort erbij? Kies uit:

swingen – karaoke – concert – opdoffen – gala – oppepper – discotheek – bowlingbaan – joviaal – 
charmant

 1 podium – 

 2 kegels – 

 3 hartelijk – 

 4 lippenstift – 

 5 aantrekkelijk – 

 6 avondjurk – 

 7 compliment – 

 8 nazingen – 

 9 dansen – 

10 discolicht – 

Welk woord achter de lijn past niet bij het woord voor de lijn? Streep dat woord door.

 1 verwennerij  genieten – verveling – lekkers
 2 wegrestaurant  snelweg – eten – slapen
 3 bepalen  begrijpen – vaststellen – besluiten
 4 stadion  voetbal – station – tribune
 5 sofa   stoel – bank – trap
 6 blut   rijk – geen geld – arm
 7 gala   dansvloer – toneelspeler – feestkleding
 8 opdoffen  optutten – opmaken – opdragen
 9 amuseren  plezier – pijnlijk – aangenaam
10 concert  conclusie – muziek – publiek

2

3

concert

bowlingbaan

joviaal

opdoffen

charmant

gala

oppepper

karaoke

swingen

discotheek
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Thema 2 Boeken

analfabeet
anekdote
auteur
beknopt
betoog
biografie

chronologisch
correspondent
detective
exemplaar
gecompliceerd
genre

herdruk
index
literatuur
ontroerend
personage
pseudoniem

publiceren
redacteur
roman
stijl
thriller
uitgeverij

Wat betekent het dikgedrukte woord? Kies uit de betekenissen onder de zinnen.  
Zet de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 De atleet schreef een biografie over zijn leven. 

 2 Wegens grote belangstelling maakte de uitgever een herdruk. 

 3 Ik weet een leuke anekdote over mijn opa. 

 4 Mijn buurman kon vroeger niet naar school en is altijd een analfabeet gebleven. 

 5 De stijl van dit boek kenmerkt zich door korte, heldere zinnen. 

 6 Deze roman was zo ontroerend, dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. 

 7 Dit boek geeft een beknopt overzicht van onze vaderlandse geschiedenis. 

 8 Ik ben bijna verliefd geworden op het belangrijkste personage van dit boek. 

 9 Bij deze uitgeverij verschijnen veel kinderboeken. 

10 Na het lezen van een thriller kon ik niet slapen. 

 a iemand die niet kan lezen of schrijven f nieuwe druk
 b bedrijf dat boeken drukt en verkoopt g raakt het gevoel
 c levensverhaal h kort verhaal over een leuke gebeurtenis
 d met zo min mogelijk woorden i persoon in een boek
 e manier van schrijven j spannend boek

1

c

f

h

a

e

g

d

i

b

j
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analfabeet
anekdote
auteur
beknopt
betoog
biografie

chronologisch
correspondent
detective
exemplaar
gecompliceerd
genre

herdruk
index
literatuur
ontroerend
personage
pseudoniem

publiceren
redacteur
roman
stijl
thriller
uitgeverij

Wat betekent het dikgedrukte woord? Kies uit de betekenissen onder de zinnen.  
Zet de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 De atleet schreef een biografie over zijn leven. 

 2 Wegens grote belangstelling maakte de uitgever een herdruk. 

 3 Ik weet een leuke anekdote over mijn opa. 

 4 Mijn buurman kon vroeger niet naar school en is altijd een analfabeet gebleven. 

 5 De stijl van dit boek kenmerkt zich door korte, heldere zinnen. 

 6 Deze roman was zo ontroerend, dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. 

 7 Dit boek geeft een beknopt overzicht van onze vaderlandse geschiedenis. 

 8 Ik ben bijna verliefd geworden op het belangrijkste personage van dit boek. 

 9 Bij deze uitgeverij verschijnen veel kinderboeken. 

10 Na het lezen van een thriller kon ik niet slapen. 

 a iemand die niet kan lezen of schrijven f nieuwe druk
 b bedrijf dat boeken drukt en verkoopt g raakt het gevoel
 c levensverhaal h kort verhaal over een leuke gebeurtenis
 d met zo min mogelijk woorden i persoon in een boek
 e manier van schrijven j spannend boek

1

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 gecompliceerd  a afzonderlijk ding

 2 chronologisch  b verhaalsoort

 3 exemplaar  c schuilnaam

 4 auteur  d uitgebreid verhaal

 5 pseudoniem  e boek over een misdaad en de oplossing ervan

 6 genre  f ingewikkeld

 7 roman  g verhalen of gedichten met een bepaald niveau

 8 detective  h schrijver

 9 literatuur  i laten drukken, zodat iedereen het kan lezen

10 publiceren  j op volgorde van tijd

Welk woord hoort bij het raadsel? Schrijf de letter van het juiste woord in de tabel.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

 9
10

Hier moet je om lachen als iemand je het vertelt.
‘Ik bewerk een boek voor het uitgegeven wordt.’
Met deze tekst wil de schrijver mensen iets duidelijk maken.
Voorbeelden hiervan zijn: humor, historie, liefde.
‘Ik woon in een ander land en geef nieuws door aan de krant.’
Hierin wordt het leven van iemand beschreven.
Hier worden bijvoorbeeld boeken of tijdschriften uitgegeven.
Als je een andere naam gebruikt om je eigen naam te verbergen,  
is dit je ...
Deze persoon kan niet lezen of schrijven.
Hierin staan alle woorden of onderwerpen in een boek in  
alfabetische volgorde.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

pseudoniem
index
betoog
biografie
uitgeverij
anekdote
genre
correspondent
analfabeet
redacteur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

f

j

a

h

c

b

d

e

g

i

f j c g h d e a i b
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Thema 3 Vervoer

abri
adequaat
alcoholcontrole
bekeuring
berisping
cabriolet

carpoolen
dienstregeling
eenrichtingsverkeer
halt houden
hangar
koers

logistiek
mountainbike
onterecht
perron
remise
rijbewijs

rijvaardigheidsproef
snelheidslimiet
spatbord
transport
versperring
vloot

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 vloot  a richting

 2 koers  b wachthuisje voor tram of bus

 3 hangar  c onjuist

 4 abri   d auto met open dak

 5 versperring  e obstakel dat de doorgang afsluit

 6 alcoholcontrole  f garage voor bussen, trams en treinen

 7 cabriolet  g groep schepen die bij elkaar hoort

 8 spatbord  h garage voor vliegtuigen

 9 onterecht  i smalle gebogen kap boven het wiel om spatten te voorkomen

10 remise  j controle of iemand niet te veel gedronken heeft om te rijden

Verbeter de zin. Het schuine woord is niet goed. Vul het goede woord in achter de zin. Kies uit:

berisping – carpoolen – rijvaardigheidsproef – adequaat – transport – halt houden – bekeuring – 
mountainbike – logistiek – snelheidslimiet

1 Als je sloom reageert, kun je een ongeluk voorkomen.  

2 Door te crossen bespaar je maandelijks veel geld.   

3 Je moet je hier aan de test van 30 kilometer per uur houden.  

4 Als je geen licht op je fiets hebt, krijg je een attentie.  

1

2

g

a

h

b

e

j

d

i

c

f

bekeuring

snelheidslimiet

carpoolen

adequaat
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abri
adequaat
alcoholcontrole
bekeuring
berisping
cabriolet

carpoolen
dienstregeling
eenrichtingsverkeer
halt houden
hangar
koers

logistiek
mountainbike
onterecht
perron
remise
rijbewijs

rijvaardigheidsproef
snelheidslimiet
spatbord
transport
versperring
vloot

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 vloot  a richting

 2 koers  b wachthuisje voor tram of bus

 3 hangar  c onjuist

 4 abri   d auto met open dak

 5 versperring  e obstakel dat de doorgang afsluit

 6 alcoholcontrole  f garage voor bussen, trams en treinen

 7 cabriolet  g groep schepen die bij elkaar hoort

 8 spatbord  h garage voor vliegtuigen

 9 onterecht  i smalle gebogen kap boven het wiel om spatten te voorkomen

10 remise  j controle of iemand niet te veel gedronken heeft om te rijden

Verbeter de zin. Het schuine woord is niet goed. Vul het goede woord in achter de zin. Kies uit:

berisping – carpoolen – rijvaardigheidsproef – adequaat – transport – halt houden – bekeuring – 
mountainbike – logistiek – snelheidslimiet

1 Als je sloom reageert, kun je een ongeluk voorkomen.  

2 Door te crossen bespaar je maandelijks veel geld.   

3 Je moet je hier aan de test van 30 kilometer per uur houden.  

4 Als je geen licht op je fiets hebt, krijg je een attentie.  

1

2

 5 Van de politie moest ik doorrijden en afstappen.   

 6 Ik kreeg gelukkig geen bekeuring, maar wel een versperring.  

 7 Tijdens het perron naar Brugge is de piano beschadigd.  

 8 De voorraad van deze firma is slecht georganiseerd.  

 9 Helaas ben ik voor de remise gezakt.    

10 In de bergen gebruik ik alle versnellingen van mijn spatbord.  

Vul het goede woord in. Kies uit:

perron – rijbewijs – eenrichtingsverkeer – dienstregeling – berisping – vloot – abri – mountainbike – 
hangar – cabriolet

 1 Ik zal kijken in de  hoe laat mijn trein gaat.

 2 Gelukkig kreeg ik alleen een   van de politie, toen ik door rood licht reed.

 3 Van mijn eerste salaris zette ik geld opzij voor een Volkswagen Golf   .

 4 Mijn portemonnee werd gestolen op het   toen ik net de trein instapte

 5 De  van de Marine ligt in Den Helder.

 6 De vliegtuigen staan geparkeerd in de  .

 7 Mijn neef heeft voor de zomer zijn  gehaald en mag nu autorijden.

 8 In de Ardennen hebben wij deze zomer een tocht op de  gemaakt.

 9 Mijn vader keerde in deze straat, omdat er   was.

10 Toen ik in de regen op de bus wachtte, kon ik gelukkig schuilen in de   .

3

dienstregeling

vloot

hangar

rijbewijs

mountainbike

abri

eenrichtingsverkeer

perron

cabriolet

berisping

mountainbike

rijvaardigheidsproef

logistiek

transport

berisping

halt houden
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Thema 4 Heelal

atroloog
astronaut
atmosfeer
buitenaards
capsule
Grote Beer

hemellichaam
horoscoop
kosmos
lancering
melkweg
meteoor

NASA
ozon
ruimte
satelliet
simulator
spaceshuttle

sterrenbeeld
telescoop
universum
vliegende schotel
zonnestelsel
zwaartekracht

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 universum a kunstmaan die informatie naar de aarde stuurt
 2 simulator b een grote sterke verrekijker om de sterren mee te bekijken
 3 horoscoop c een zon met alle hemellichamen die eromheen draaien
 4 satelliet d toestel dat een ruimteschip nabootst
 5 astronaut e aantrekkingskracht van de aarde
 6 hemellichaam f iets wat een baan in de ruimte aflegt
 7 zonnestelsel g heelal
 8 telescoop h beschrijving van een karakter/levensloop aan de hand van de
    sterrenstand bij de geboorte
 9 zwaartekracht i ruimtevaarder
10 atmosfeer j omhulsel van gas dat om de aarde heen zit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waar of niet waar? Zet een cirkel om het juiste antwoord.

 1 astroloog Een astroloog houdt contact met een astronaut. waar / niet waar

 2 melkweg Een melkweg is een brede strook van sterren aan de hemel. waar / niet waar

 3 meteoor Een meteoor is een vallende ster, die brandend waar / niet waar
   uit de lucht valt.

 4 lancering Het afschieten van een ster is een lancering. waar / niet waar

 5 NASA De Nederlandse organisatie voor ruimtevaart heet NASA. waar / niet waar

 6 ruimte Een ander woord voor de ruimte is het luchtruim. waar / niet waar

 7 Grote Beer Grote Beer is de naam voor een aantal sterren in de waar / niet waar
   vorm van een beer.

 8 kosmos De kosmos is het heelal. waar / niet waar

 9 capsule Een capsule is een cabine voor bemanning van een raket. waar / niet waar

10 sterrenbeeld Een sterrenbeeld is een groep sterren aan de hemel. waar / niet waar

1

2

g d h a i f c b e j
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atroloog
astronaut
atmosfeer
buitenaards
capsule
Grote Beer

hemellichaam
horoscoop
kosmos
lancering
melkweg
meteoor

NASA
ozon
ruimte
satelliet
simulator
spaceshuttle

sterrenbeeld
telescoop
universum
vliegende schotel
zonnestelsel
zwaartekracht

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 universum a kunstmaan die informatie naar de aarde stuurt
 2 simulator b een grote sterke verrekijker om de sterren mee te bekijken
 3 horoscoop c een zon met alle hemellichamen die eromheen draaien
 4 satelliet d toestel dat een ruimteschip nabootst
 5 astronaut e aantrekkingskracht van de aarde
 6 hemellichaam f iets wat een baan in de ruimte aflegt
 7 zonnestelsel g heelal
 8 telescoop h beschrijving van een karakter/levensloop aan de hand van de
    sterrenstand bij de geboorte
 9 zwaartekracht i ruimtevaarder
10 atmosfeer j omhulsel van gas dat om de aarde heen zit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waar of niet waar? Zet een cirkel om het juiste antwoord.

 1 astroloog Een astroloog houdt contact met een astronaut. waar / niet waar

 2 melkweg Een melkweg is een brede strook van sterren aan de hemel. waar / niet waar

 3 meteoor Een meteoor is een vallende ster, die brandend waar / niet waar
   uit de lucht valt.

 4 lancering Het afschieten van een ster is een lancering. waar / niet waar

 5 NASA De Nederlandse organisatie voor ruimtevaart heet NASA. waar / niet waar

 6 ruimte Een ander woord voor de ruimte is het luchtruim. waar / niet waar

 7 Grote Beer Grote Beer is de naam voor een aantal sterren in de waar / niet waar
   vorm van een beer.

 8 kosmos De kosmos is het heelal. waar / niet waar

 9 capsule Een capsule is een cabine voor bemanning van een raket. waar / niet waar

10 sterrenbeeld Een sterrenbeeld is een groep sterren aan de hemel. waar / niet waar

1

2

Vul het goede woord in. Kies uit:

ozon – buitenaards – spaceshuttle – vliegende schotel – telescoop – melkweg – astronaut – 
horoscoop – NASA – meteoor

 1 In de film kwam een  wezentje uit zijn ufo wandelen.

 2 Door de  kon je de vallende ster goed volgen.

 3  In de   van Jan stond dat hij goed op zijn gezondheid moet letten.

 4 De  maakte een spectaculaire landing.

 5 De   heeft in Amerika een interessant onderzoek gedaan naar de ruimtevaart.

 6 Door het onweer rook je heel duidelijk de  in de lucht.

 7 De ervaring van de  is belangrijk voor een succesvolle ruimtevaart.

 8 Ik weet niet zeker of ik droomde, toen ik een   zag.

 9 Toen wij kampeerden in Frankrijk, zagen wij ’s nachts een   omlaaggaan.

10 We zagen aan de hemel veel fonkelende sterren in de  .

3

buitenaards

telescoop

spaceshuttle

ozon

astronaut

melkweg

meteoor

vliegende schotel

NASA

horoscoop
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Thema 5 Medisch

antibiotica
chronisch
diagnose
dossier
immuun
infuus

injectie
keizersnee
kliniek
letsel
medicijn
MRI-scan

narcose
observatie
pandemie
pedicure
prothese
remedie

revalidatie
röntgenfoto
steriel
symptoom
trauma
vaccinatie

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 injectie a infuus met water
   b inspuiting van een geneesmiddel

 2 symptoom a verschijnsel dat optreedt bij een bepaalde ziekte
   b verschijnsel dat optreedt bij de tandarts

 3 pandemie a wereldwijde uitbraak van bijvoorbeeld griep
   b plaatselijke uitbraak van bijvoorbeeld griep

 4 MRI-scan a scan waarbij gekeken wordt naar de organen of gewrichten
   b scan waarbij alleen naar de botten gekeken wordt

 5 kliniek a afdeling voor bepaalde ziekten
   b ziekenhuis voor bepaalde ziekten

 6 keizersnee a operatie waarbij een baby via de buik wordt geboren
   b operatie bij een keizer

 7 infuus a  naald met een slangetje waardoor vloeistof direct in het bloed  
wordt gebracht

   b  slangetje dat in een laboratorium gebruikt wordt om bloed  
te onderzoeken

 8 antibiotica a geneesmiddel dat helpt tegen ziekteverwekkende bacteriën
   b geneesmiddel dat helpt tegen besmettelijke ziektes

 9 immuun a allergisch voor antibiotica
   b niet vatbaar voor ziekten

10 chronisch a voortdurend
   b tijdelijk

1
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antibiotica
chronisch
diagnose
dossier
immuun
infuus

injectie
keizersnee
kliniek
letsel
medicijn
MRI-scan

narcose
observatie
pandemie
pedicure
prothese
remedie

revalidatie
röntgenfoto
steriel
symptoom
trauma
vaccinatie

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 injectie a infuus met water
   b inspuiting van een geneesmiddel

 2 symptoom a verschijnsel dat optreedt bij een bepaalde ziekte
   b verschijnsel dat optreedt bij de tandarts

 3 pandemie a wereldwijde uitbraak van bijvoorbeeld griep
   b plaatselijke uitbraak van bijvoorbeeld griep

 4 MRI-scan a scan waarbij gekeken wordt naar de organen of gewrichten
   b scan waarbij alleen naar de botten gekeken wordt

 5 kliniek a afdeling voor bepaalde ziekten
   b ziekenhuis voor bepaalde ziekten

 6 keizersnee a operatie waarbij een baby via de buik wordt geboren
   b operatie bij een keizer

 7 infuus a  naald met een slangetje waardoor vloeistof direct in het bloed  
wordt gebracht

   b  slangetje dat in een laboratorium gebruikt wordt om bloed  
te onderzoeken

 8 antibiotica a geneesmiddel dat helpt tegen ziekteverwekkende bacteriën
   b geneesmiddel dat helpt tegen besmettelijke ziektes

 9 immuun a allergisch voor antibiotica
   b niet vatbaar voor ziekten

10 chronisch a voortdurend
   b tijdelijk

1

Welk woord past niet in het rijtje? Streep dat woord door.

 1 vaccinatie – prik – inenting – griep
 2 revalidatie – operatie – oefenen – herstel
 3 letsel – schade – herstel – verwonding
 4 medicijn – capsule – pil – pleister
 5 pedicure – nagels – rug – voeten
 6 prothese – kunstbeen – kunstgebit – rolstoel
 7 steriel – zonder bacteriën – gezond – schoon
 8 remedie – behandeling – probleem – oplossing
 9 narcose – zwachtel – buiten bewustzijn – verdoving
10 trauma – rampervaring – ernstige schok – operatiezaal

Vul het juiste woord in. Kies uit:

röntgenfoto – steriele – antibiotica – symptomen – observatie – remedie – diagnose – infuus – 
kliniek – dossier

Voel je je wel lekker?

De arts kwam na  van de patiënt tot de volgende  : de patiënt bleek last te hebben 

van  een longontsteking. De arts was deze week al meer gevallen tegengekomen in zijn 

 . Hij schreef zijn bevindingen in het  van de patiënt. De patiënt moest in een  

kamer liggen. Er werd een  gemaakt van zijn longen. Daarna werd een  met  

aangesloten. Dit is de beste  tegen ziekte.

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

2

3

1 2

3

4 5 6

7 8 9

10

remedie

antibiotica
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röntgenfoto
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symptomen

diagnose

observatie
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Thema 6 Geschiedenis

ambacht
antisemitisme
archeoloog
bezetting
burcht
historicus

historie
hofnar
kerker
kolonie
kruistocht
loopgraven

middeleeuwen
minstreel
monnik
mythologie
pest
pijnbank

revolutie
ruïne
schavot
standen en rangen
steentijd
verdrag

Vul het juiste woord in. De omschrijving van het woord staat voor de zin. Kies uit:

ruïne – kruistocht – burcht – historie – hofnar – revolutie – schavot – ambacht – verdrag – kerker

 1 kasteel Op de   werd een groot feest gegeven.

 2 overblijfsel van een oud gebouw In Griekenland bezochten we een   .

 3 vak waarbij je met je handen werkt Mandvlechten was vroeger echt een   .

 4 geschiedenis Van de   kun je veel leren.

 5 aanval om de macht te grijpen Tijdens de   vielen er veel doden.

 6 kelder die als gevangenis diende De ratten liepen vrij rond in de   .

 7 officiële overeenkomst Het vredes   werd door beiden getekend.

 8 houten stellage waarop men de De beul zette de heks op het   .
 doodstraf kreeg 

 9 gewapende tocht om heilig land  De gelovigen gingen gewapend op   .
 te bevrijden 

10 grappenmaker aan het hof De koning moest erg lachen om de   .

1

hofnar

kruistocht

schavot

verdrag

kerker

revolutie

historie

ambacht

ruïne

burcht
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ambacht
antisemitisme
archeoloog
bezetting
burcht
historicus

historie
hofnar
kerker
kolonie
kruistocht
loopgraven

middeleeuwen
minstreel
monnik
mythologie
pest
pijnbank

revolutie
ruïne
schavot
standen en rangen
steentijd
verdrag

Vul het juiste woord in. De omschrijving van het woord staat voor de zin. Kies uit:

ruïne – kruistocht – burcht – historie – hofnar – revolutie – schavot – ambacht – verdrag – kerker

 1 kasteel Op de   werd een groot feest gegeven.

 2 overblijfsel van een oud gebouw In Griekenland bezochten we een   .

 3 vak waarbij je met je handen werkt Mandvlechten was vroeger echt een   .

 4 geschiedenis Van de   kun je veel leren.

 5 aanval om de macht te grijpen Tijdens de   vielen er veel doden.

 6 kelder die als gevangenis diende De ratten liepen vrij rond in de   .

 7 officiële overeenkomst Het vredes   werd door beiden getekend.

 8 houten stellage waarop men de De beul zette de heks op het   .
 doodstraf kreeg 

 9 gewapende tocht om heilig land  De gelovigen gingen gewapend op   .
 te bevrijden 

10 grappenmaker aan het hof De koning moest erg lachen om de   .

1

Welk woord hoort erbij? Kies uit:

pest – archeoloog – steentijd – monnik – loopgraven – minstreel – pijnbank – historicus – kolonie – 
mythologie

 1 oorlog – 

 2 muziek – 

 3 klooster – 

 4 geschiedenis – 

 5 verhaal over goden – 

 6 ziekte – 

 7 stenen gereedschappen – 

 8 opgravingen – 

 9 veroverd land – 

10 marteling – 

Welk woord achter de lijn past niet bij het woord voor de lijn? Streep dat woord door.

 1 middeleeuwen  leenheer – burgemeester – ridder
 2 standen en rangen  standbeeld – kasteel – adel
 3 bezetting  veroveren – overheersing – vrijlaten
 4 antisemitisme  katholicisme – Jodendom – Jodenster
 5 ruïne  bouwval – ingestorte stadswal – burcht
 6 pest  Zwarte Dood – aids – epidemie
 7 hofnar  koopman – vrolijkheid – toneelspel
 8 ambacht  smid – pottenbakker – dichter
 9 kolonie  handel – Rusland – uitbuiting
10 monnik  edelman – kerk – klooster

2

3

loopgraven

minstreel

monnik

historicus

mythologie

pest

steentijd

archeoloog

kolonie

pijnbank
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Thema 7 Winkel

aanbieding
aanschaffen
aansmeren
accessoire
bankbiljet
bruto

commercieel
concurrent
confectie
creditcard
filiaal
firma

garantie
handel
inflatie
klantenservice
kwitantie
nota

op afbetaling
openingstijd
uitverkoop
verkoopcijfers
warenhuis
zakenvrouw

Wat betekent het dikgedrukte woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 Ik moet voor dit schooljaar nieuwe studieboeken aanschaffen. 

 2 Dit nieuwe bedrijf drijft handel met het China.  

 3 Mijn vader heeft de bouwfirma van mijn opa overgenomen. 

 4 Op mijn nieuwe mobieltje zit een jaar garantie.  

 5 Op de kassabon staat de brutoprijs van het product. 

 6 Helaas voor ons is er een concurrent om de hoek gekomen. 

 7 Ik vroeg de zwemleraar om een kwitantie van het lesgeld. 

 8 Bij de jurk kocht mijn moeder nog enkele accessoires. 

 9 Commercieel gezien is het goed om te adverteren. 

10 Mijn tante is 1.90 m lang en past geen confectiekleding. 

a kopen f als iets binnen een bepaalde tijd stuk gaat, wordt het gratis
b bewijs van betaling  gemaakt
c bijbehorende artikelen g iemand die met hetzelfde product geld probeert te verdienen
d zaak h het kopen en verkopen
e niet de nettoprijs i  om er geld mee te verdienen
  j  kleding die in grote aantallen en standaardmaten gemaakt 

wordt

1

a

h

d

f

e

g

b

c

i

j
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aanbieding
aanschaffen
aansmeren
accessoire
bankbiljet
bruto

commercieel
concurrent
confectie
creditcard
filiaal
firma

garantie
handel
inflatie
klantenservice
kwitantie
nota

op afbetaling
openingstijd
uitverkoop
verkoopcijfers
warenhuis
zakenvrouw

Wat betekent het dikgedrukte woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 Ik moet voor dit schooljaar nieuwe studieboeken aanschaffen. 

 2 Dit nieuwe bedrijf drijft handel met het China.  

 3 Mijn vader heeft de bouwfirma van mijn opa overgenomen. 

 4 Op mijn nieuwe mobieltje zit een jaar garantie.  

 5 Op de kassabon staat de brutoprijs van het product. 

 6 Helaas voor ons is er een concurrent om de hoek gekomen. 

 7 Ik vroeg de zwemleraar om een kwitantie van het lesgeld. 

 8 Bij de jurk kocht mijn moeder nog enkele accessoires. 

 9 Commercieel gezien is het goed om te adverteren. 

10 Mijn tante is 1.90 m lang en past geen confectiekleding. 

a kopen f als iets binnen een bepaalde tijd stuk gaat, wordt het gratis
b bewijs van betaling  gemaakt
c bijbehorende artikelen g iemand die met hetzelfde product geld probeert te verdienen
d zaak h het kopen en verkopen
e niet de nettoprijs i  om er geld mee te verdienen
  j  kleding die in grote aantallen en standaardmaten gemaakt 

wordt

1

Welk woord hoort erbij? Vul de letter van het juiste woord in.

 1 nota  a briefje van € 5,-

 2 zakenvrouw  b hulp aan de klant

 3 openingstijd  c plastic betaalmiddel

 4 filiaal  d minder waard worden

 5 warenhuis  e winkel waar er meer van zijn

 6 bankbiljet  f mantelpakje

 7 aanbieding  g klok

 8 klantenservice  h verschillende afdelingen

 9 creditcard  i koopje

10 inflatie  j rekening

Welk woord hoort bij het raadsel? Schrijf de letter van het juiste woord in de tabel.

 1 Als er iets is, kun je hier om hulp vragen. a op afbetaling
 2 Van dit bedrag is de belasting nog niet afgetrokken. b aansmeren
 3 Hoe noem je een winkel die hetzelfde verkoopt als een andere winkel? c verkoopcijfers
 4 Als je iets koopt en het later pas betaalt. d uitverkoop
 5 ‘Nu heb ik iets gekocht wat ik helemaal niet nodig heb.’ e klantenservice
 6 Dit geeft een overzicht over de verdiensten van een periode. f bruto
 7 Hierdoor kun je met een kapot artikel terug naar de winkel om het te g concurrent
 laten maken. h garantie
 8 ‘Ik heb geen geld mee, maar kan hiermee toch betalen.’ i creditcard
 9 Dit is een winkel met meerdere afdelingen. j warenhuis
10 In deze periode kun je goedkoper kopen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

j

f

g

e

h

a

i

b

c

d

e f g a b c h i j d
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Thema 8 Misdaad

aangifte doen
achterdochtig
achtergrondinformatie
alibi
bekeuring
berucht

bewren
cipier
dagvaarden
dwarsbomen
gesignaleerd
gespuis

inbraak
incognito
jurist
motief
ontkennen
opbiechten

pyromaan
rechercheur
relschopper
verhoor
vonnis
zwendel

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 berucht  a slecht volk

 2 vonnis  b iemand vertellen dat hij voor de rechter moet verschijnen

 3 incognito  c  uitspraak van een rechter over de hoeveelheid straf die iemand krijgt

 4 zwendel  d boete

 5 dagvaarden  e bekend door een vervelende eigenschap

 6 verhoor  f zonder je eigen naam bekend te maken

 7 bekeuring  g oplichterij, oneerlijke handel

 8 gespuis  h een huis binnengaan met de bedoeling om te stelen

 9 inbraak  i ondervraging door de politie of rechter

10 ontkennen  j zeggen dat het niet waar is

Verbeter de zin. Het schuine woord is fout. Vul het goede woord in achter de zin. Kies uit:

pyromaan – relschopper – aangifte doen – cipier – jurist – alibi – opbiechten – rechercheur – 
dwarsbomen – motief

 1 De cipier zorgde voor onrust tijdens het concert.  

 2 Als ik jou was, zou ik de diefstal eerlijk dwarsbomen.  

 3 De politie probeert de overval te dagvaarden.  

 4 Mijn vriend moet op het bureau straf vragen van diefstal.  

 5 Het meisje werd vrijgelaten nadat haat motief was gecontroleerd.  

 6 Het alibi voor de moord op zijn vrouw was geld.  

 7 De boef werd door de relschopper opgepakt.  

 8 De rechercheur had weer eens brand gesticht in het bos.  

 9 De onrustige gevangene werd door de jurist in zijn cel gezet.  

10 De pyromaan bestuurde de zaak van een echtscheiding.  

1

2

e

c

f

g

b

i

d

a

h

j

jurist

cipier

pyromaan

rechercheur

motief

alibi

aangifte doen

dwarsbomen

opbiechten

relschopper
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aangifte doen
achterdochtig
achtergrondinformatie
alibi
bekeuring
berucht

bewren
cipier
dagvaarden
dwarsbomen
gesignaleerd
gespuis

inbraak
incognito
jurist
motief
ontkennen
opbiechten

pyromaan
rechercheur
relschopper
verhoor
vonnis
zwendel

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 berucht  a slecht volk

 2 vonnis  b iemand vertellen dat hij voor de rechter moet verschijnen

 3 incognito  c  uitspraak van een rechter over de hoeveelheid straf die iemand krijgt

 4 zwendel  d boete

 5 dagvaarden  e bekend door een vervelende eigenschap

 6 verhoor  f zonder je eigen naam bekend te maken

 7 bekeuring  g oplichterij, oneerlijke handel

 8 gespuis  h een huis binnengaan met de bedoeling om te stelen

 9 inbraak  i ondervraging door de politie of rechter

10 ontkennen  j zeggen dat het niet waar is

Verbeter de zin. Het schuine woord is fout. Vul het goede woord in achter de zin. Kies uit:

pyromaan – relschopper – aangifte doen – cipier – jurist – alibi – opbiechten – rechercheur – 
dwarsbomen – motief

 1 De cipier zorgde voor onrust tijdens het concert.  

 2 Als ik jou was, zou ik de diefstal eerlijk dwarsbomen.  

 3 De politie probeert de overval te dagvaarden.  

 4 Mijn vriend moet op het bureau straf vragen van diefstal.  

 5 Het meisje werd vrijgelaten nadat haat motief was gecontroleerd.  

 6 Het alibi voor de moord op zijn vrouw was geld.  

 7 De boef werd door de relschopper opgepakt.  

 8 De rechercheur had weer eens brand gesticht in het bos.  

 9 De onrustige gevangene werd door de jurist in zijn cel gezet.  

10 De pyromaan bestuurde de zaak van een echtscheiding.  

1

2

Vul het juiste woord in. Kies uit:

alibi – beweren – achtergrondinformatie – achterdochtig – gesignaleerd – incognito – aangifte doen – 
pyromaan – motief – beruchte

 1 De ontvluchte crimineel is gisteravond in Keulen  .

 2 Hij had als  dat hij uit eten was met zijn vrouw.

 3 Het jongetje wordt later vast  , want hij speelt nu al met lucifers.

 4 Je moet niet zo  zijn, want ik heb het echt niet gedaan!

 5 De drie meisjes  dat ze niks met de winkeldiefstal te maken hebben.

 6 De getuige vertelde  zijn verhaal aan de rechter.

 7 Gelukkig kreeg de rechercheur nog wat  over de moord.

 8 Jaloezie was het  voor de moord op haar vriend.

 9 Iedereen bleef ver uit de buurt van de  misdadiger.

10 Als je fiets gestolen is, moet je zo snel mogelijk  .

3

gesignaleerd

alibi

pyromaan

achterdochtig

beweren

incognito

achtergrondinformatie

motief

beruchte

aangifte doen
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Thema 9 Werk

afspraak
carrière
certificaat
collega
contract
fabriceren

financieel
flexibel
functie
functioneringsgesprek
fusie
inspecteren

jubileum
kandidaat
onderscheiden
ontslag
parttime
pensioen

personeel
salaris
sector
sollicitatie
vakbond
voldoen aan

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 parttime a het samenvoegen van twee bedrijven
 2 collega b iemand met wie je samenwerkt in hetzelfde bedrijf
 3 functie c deeltijd
 4 carrière d feest om te vieren dat iemand een aantal jaren ergens werkt
 5 fusie e iemand zeggen dat hij niet langer voor je mag werken
 6 sollicitatie f makkelijk te veranderen, bijvoorbeeld bij werktijden
 7 certificaat g steeds betere banen die iemand achter elkaar heeft
 8 ontslag h laten weten dat je een bepaalde baan graag wilt hebben
 9 flexibel i taak of beroep
10 jubileum j officiële schriftelijke verklaring, bijvoorbeeld een diploma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waar of niet waar? Zet een cirkel om het juiste antwoord.

 1 pensioen Als je slaagt, ga je met pensioen. waar / niet waar

 2 kandidaat Als je solliciteert, ben je kandidaat voor een baan. waar / niet waar

 3 salaris Een salaris wordt alleen uitbetaald in vakantiedagen. waar / niet waar

 4 contract Een contract krijg je bij een nieuwe baan. waar / niet waar

 5 afspraak Bij een fusie ondertekenen beide partijen de afspraken. waar / niet waar

1

2

c b i g a h j e f d
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afspraak
carrière
certificaat
collega
contract
fabriceren

financieel
flexibel
functie
functioneringsgesprek
fusie
inspecteren

jubileum
kandidaat
onderscheiden
ontslag
parttime
pensioen

personeel
salaris
sector
sollicitatie
vakbond
voldoen aan

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 parttime a het samenvoegen van twee bedrijven
 2 collega b iemand met wie je samenwerkt in hetzelfde bedrijf
 3 functie c deeltijd
 4 carrière d feest om te vieren dat iemand een aantal jaren ergens werkt
 5 fusie e iemand zeggen dat hij niet langer voor je mag werken
 6 sollicitatie f makkelijk te veranderen, bijvoorbeeld bij werktijden
 7 certificaat g steeds betere banen die iemand achter elkaar heeft
 8 ontslag h laten weten dat je een bepaalde baan graag wilt hebben
 9 flexibel i taak of beroep
10 jubileum j officiële schriftelijke verklaring, bijvoorbeeld een diploma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waar of niet waar? Zet een cirkel om het juiste antwoord.

 1 pensioen Als je slaagt, ga je met pensioen. waar / niet waar

 2 kandidaat Als je solliciteert, ben je kandidaat voor een baan. waar / niet waar

 3 salaris Een salaris wordt alleen uitbetaald in vakantiedagen. waar / niet waar

 4 contract Een contract krijg je bij een nieuwe baan. waar / niet waar

 5 afspraak Bij een fusie ondertekenen beide partijen de afspraken. waar / niet waar

1

2

 6 vakbond De vakbond komt op voor de belangen van werkgevers. waar / niet waar

 7 personeel Alle mensen die werken in een bedrijf zijn het personeel. waar / niet waar

 8 sollicitatie Bij een sollicitatie gaat het met name om de lunch. waar / niet waar

 9 voldoen aan De nieuwe medewerker moet voldoen aan de eisen. waar / niet waar

10 sector De financiële sector heeft te maken met de landbouw. waar / niet waar

Vul het juiste woord in. Kies uit:

financieel – onderscheiden – fabriceren – inspecteren – pensioen – salaris – functioneringsgesprek – 
flexibel – contract – certificaat

 1 Bedrijven moeten zich tegenwoordig  in hun producten.

 2 Mijn baas komt altijd mijn getypte werk  .

 3 Het  voor mijn nieuwe baan is mij nog niet aangeboden.

 4   ben ik van deze functie niet beter geworden.

 5 Mijn  is dit jaar niet hoger, maar lager geworden.

 6 Ter afsluiting van mijn cursus heb ik een  ontvangen.

 7 In mijn   vertelde mijn baas dat hij erg tevreden was.

 8 Wij gaan een nieuw product  dat we goedkoop op de markt brengen.

 9 Mijn vader is vanaf januari vrij, want dan gaat hij met  .

10 Mijn werktijden zijn niet meer vast, maar zijn  .

3

onderscheiden

inspecteren

contract

Financieel

salaris

certificaat

fabriceren

pensioen

flexibel

functioneringsgesprek
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Thema 10 Godsdienst

abdij
apostel
atheïst
Bijbel
bisschop
boeddhisme

catechese
dominee
hindoeïsme
imam
kardinaal
kathedraal

Koran
monnik
moskee
pastoor
profeet
rabbijn

reïncarnatie
religie
religieus
schepping
synagoge
theoloog

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 religieus a godsdienstig
  b mysterieus

 2 abdij a sportschool
  b klooster

 3 moskee a kerk van de moslims
  b kerk van de gereformeerden

 4 theoloog a iemand die veel van kerkgebouwen weet
  b godgeleerde

 5 apostel a leerling van Abraham
  b leerling van Jezus

 6 catechese a onderwijs over godsdienst
  b ruimte in een kathedraal

 7 profeet a verkondiger van het woord van God
  b iemand die niet in een god gelooft

 8 schepping a iets loslaten
  b iets laten ontstaan

 9 religie a mening
  b godsdienst

10 dominee a iemand die een katholieke mis leidt
  b iemand die een protestantse dienst leidt

1
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abdij
apostel
atheïst
Bijbel
bisschop
boeddhisme

catechese
dominee
hindoeïsme
imam
kardinaal
kathedraal

Koran
monnik
moskee
pastoor
profeet
rabbijn

reïncarnatie
religie
religieus
schepping
synagoge
theoloog

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 religieus a godsdienstig
  b mysterieus

 2 abdij a sportschool
  b klooster

 3 moskee a kerk van de moslims
  b kerk van de gereformeerden

 4 theoloog a iemand die veel van kerkgebouwen weet
  b godgeleerde

 5 apostel a leerling van Abraham
  b leerling van Jezus

 6 catechese a onderwijs over godsdienst
  b ruimte in een kathedraal

 7 profeet a verkondiger van het woord van God
  b iemand die niet in een god gelooft

 8 schepping a iets loslaten
  b iets laten ontstaan

 9 religie a mening
  b godsdienst

10 dominee a iemand die een katholieke mis leidt
  b iemand die een protestantse dienst leidt

1

Welk woord past er niet in het rijtje? Streep dat woord door.

 1 atheïst – gelovig – geen god – ongelovig
 2 reïncarnatie – wedergeboorte – volgend leven – schepping
 3 Koran – moslim – paus – Allah
 4 synagoge – pastoor – moskee – tempel
 5 Bijbel – Thora – Koran – profeet
 6 rabbijn – sabbat – Bijbel – Thora
 7 hindoeïsme – tempel – India – abdij
 8 monnik – klooster – geloof – atheïst
 9 kardinaal – bisschop – paus – Koran
10 boeddhisme – rabbijn – mediteren – klooster

Vul het juiste woord in. Kies uit:

catechese – imam – atheïsten – Koran – Bijbel – hindoeïsme – bisschop – pastoor – kathedraal – 
reïncarnatie

In welke god geloof jij?

In de stad van mijn ouders wonen mensen met verschillende geloven. Zo zijn er mensen die 

ieder jaar India bezoeken en die geloven in het boeddhisme of  .

Zij geloven dat je ziel terugkeert na je dood. Dit noem je  . Het grootste gedeelte van het 

dorp is echter niet religieus en bezoekt geen kerk. Deze mensen noemen we  . De  

houdt iedere week een mis in de plaatselijke  . In deze grote kerk wordt hij ondersteund 

door de  . In een moskee wordt de dienst geleid door een  . Op school wordt tijdens 

het vak  les gegeven over diverse godsdiensten in de wereld. Godsdienstigen gebruiken 

verschillende boeken waaruit ze lezen, zoals de  en de  .

1    6  

2    7  

3    8  

4    9  

5   10  

2

3

1

2

3 4

5

6 7

8

9 10

Koran/Bijbelkathedraal

Bijbel/Koranbisschop

catecheseatheïsten

imamreïncarnatie

pastoorhindoeïsme
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Thema 11 Muziek

auditie
begeleiden
blaasinstrument
collectie
componist
concert

dirigent
diskjockey
eentonig
fanfarekorps
jazzfestival
klassiek

microfoon
orkest
playbacken
produceren
programma
slaginstrument

snaar
songtekst
stijldansen
swingen
tapdansen
zwaarmoedig

Vul het juiste woord in. De omschrijving van het woord staat voor de zin. Kies uit:

songtekst – concert – eentonig – orkest – collectie – klassieke – produceren – swingen – microfoon – 
auditie

 1 muziekuitvoering voor publiek Ik ga vanavond naar een  op school.

 2 verzameling Bob heeft een grote  popmuziek.

 3 tekst van een lied Zij was de helft van haar  vergeten.

 4 iets maken In de toekomst   wij meer liedjes.

 5 saai  Ik vind deze muziek behoorlijk  .

 6 dansen met je hele lijf Ga je vanavond mee  in de discotheek?

 7 proefoptreden Ik moet vanavond  doen voor de band.

 8 groep mensen die muziek maakt Mijn vader speelt in het plaatselijke  .

 9 muziek van vroeger Mijn ouders luisteren naar  muziek.

10 geluidsversterkend apparaat Door de  kun je haar beter verstaan.

1

concert

collectie

songtekst

eentonig

swingen

auditie

orkest

klassieke

microfoon

produceren
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auditie
begeleiden
blaasinstrument
collectie
componist
concert

dirigent
diskjockey
eentonig
fanfarekorps
jazzfestival
klassiek

microfoon
orkest
playbacken
produceren
programma
slaginstrument

snaar
songtekst
stijldansen
swingen
tapdansen
zwaarmoedig

Vul het juiste woord in. De omschrijving van het woord staat voor de zin. Kies uit:

songtekst – concert – eentonig – orkest – collectie – klassieke – produceren – swingen – microfoon – 
auditie

 1 muziekuitvoering voor publiek Ik ga vanavond naar een  op school.

 2 verzameling Bob heeft een grote  popmuziek.

 3 tekst van een lied Zij was de helft van haar  vergeten.

 4 iets maken In de toekomst   wij meer liedjes.

 5 saai  Ik vind deze muziek behoorlijk  .

 6 dansen met je hele lijf Ga je vanavond mee  in de discotheek?

 7 proefoptreden Ik moet vanavond  doen voor de band.

 8 groep mensen die muziek maakt Mijn vader speelt in het plaatselijke  .

 9 muziek van vroeger Mijn ouders luisteren naar  muziek.

10 geluidsversterkend apparaat Door de  kun je haar beter verstaan.

1

Welk woord hoort erbij? Kies uit:

snaar – stijldansen – dirigent – jazzfestival – begeleiden – diskjockey – programma – zwaarmoedig – 
tapdansen – playbacken

 1 zonder geluid – 

 2 gitaar – 

 3 ondersteunen – 

 4 lijst van te spelen stukken – 

 5 de maat aangeven – 

 6 tango – 

 7 saxofoon – 

 8 daar word je niet vrolijk van – 

 9 plaatjes draaien – 

10 klakkende dansschoenen – 

Welk woord achter de lijn past niet bij het woord voor de lijn?  
Streep dat woord door.

 1 slaginstrument  drum – viool – trommel
 2 componist  muziek – microfoon – schrijven
 3 fanfarekorps  snaar – majorette – kostuum
 4 blaasinstrument  saxofoon – trompet – gitaar
 5 orkest  dirigent – diskjockey – instrumenten
 6 tapdansen  swingen – klakken – orkest
 7 snaar  viool – cello – trompet
 8 stijldansen  disco – wals – tango
 9 zwaarmoedig  vrolijk – somber – depressief
10 klassiek  pop – rock-’n-roll – songtekst

2

3
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Thema 12 Restaurant

bedorven
chef-kok
chique
compliment
consumeren
coupe

couvert
crouton
dineren
espresso
experiment
garderobe

garneren
gratineren
hartig
kandelaar
natuurvoeding
oregano

pepermolen
receptuur
service
traditioneel
verzadigd
voorafje

Wat betekent het dikgedrukte woord?  
Schrijf de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 Bij deze soep is het lekker als je er wat croutons in doet. 

 2 De kalkoen is traditioneel gevuld.   

 3 Op de verjaardag serveerde moeder een hartige taart. 

 4 Na dit luxe etentje was ik behoorlijk verzadigd.  

 5 De service in dit hotel was absoluut slecht.   

 6 In de pizzeria vroeg ik om een pepermolen voor bij de pizza. 

 7 Kun je mij de receptuur mailen van deze heerlijke groenteschotel? 

 8 Je moet de aardappeltjes gratineren voor het kerstdiner. 

 9 In de ijssalon koos ik voor een coupe ijs met perziken. 

10 Mijn opa en oma gaan mee dineren op de trouwdag. 

a gebakken stukjes brood
b volgens een vast gebruik
c gratis hulp aan klanten
d avondmaaltijd gebruiken
e voldaan, vol 
f pittig, met zout
g breed glas met vruchten of ijs
h draaibusje dat peperkorrels maalt
i een korstje van kaas of paneermeel maken op een ovengerecht
j beschrijving van een gerecht

1

a

b

f

e

c

h

j

i

g

d
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bedorven
chef-kok
chique
compliment
consumeren
coupe

couvert
crouton
dineren
espresso
experiment
garderobe

garneren
gratineren
hartig
kandelaar
natuurvoeding
oregano

pepermolen
receptuur
service
traditioneel
verzadigd
voorafje

Wat betekent het dikgedrukte woord?  
Schrijf de letter van de juiste betekenis achter de zin.

 1 Bij deze soep is het lekker als je er wat croutons in doet. 

 2 De kalkoen is traditioneel gevuld.   

 3 Op de verjaardag serveerde moeder een hartige taart. 

 4 Na dit luxe etentje was ik behoorlijk verzadigd.  

 5 De service in dit hotel was absoluut slecht.   

 6 In de pizzeria vroeg ik om een pepermolen voor bij de pizza. 

 7 Kun je mij de receptuur mailen van deze heerlijke groenteschotel? 

 8 Je moet de aardappeltjes gratineren voor het kerstdiner. 

 9 In de ijssalon koos ik voor een coupe ijs met perziken. 

10 Mijn opa en oma gaan mee dineren op de trouwdag. 

a gebakken stukjes brood
b volgens een vast gebruik
c gratis hulp aan klanten
d avondmaaltijd gebruiken
e voldaan, vol 
f pittig, met zout
g breed glas met vruchten of ijs
h draaibusje dat peperkorrels maalt
i een korstje van kaas of paneermeel maken op een ovengerecht
j beschrijving van een gerecht

1

Welk woord hoort erbij? Vul de letter van het juiste woord in.

 1 garderobe  a kaars

 2 oregano  b koffie

 3 kandelaar  c keuken

 4 natuurvoeding  d lepel

 5 couvert  e jassen

 6 voorafje  f goed zo!

 7 compliment  g galajurk

 8 chef-kok  h kruiden

 9 chique  i soepje

10 espresso  j biologisch ei

Welk woord hoort bij het raadsel? Schrijf de letter van dat woord in de tabel.

 1 Op deze plek in een restaurant kun je je jas ophangen. a bedorven
 2 ‘Ik doe deze blokjes brood in de soep of sla.’ b consumeren
 3 Als een kok iets nieuws uitprobeert, noem je dit een ... c experiment
 4 ‘Dat heb je heel goed gedaan!’ d garneren
 5 Zo noem je het als je een taart versiert. e chef-kok
 6 Toen iedereen ziek werd na het eten, bleek dat het ... was. f garderobe
 7 Dit doe je op het moment dat je je eten opeet. g croutons
 8 ‘Toen we gingen dineren, aten we eerst een ...’ h hartig
 9 ‘Ik heb de leiding in de keuken van het restaurant.’ i voorafje
10 Het gerecht smaakt niet zoet, maar ... j compliment

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Thema 13 Op reis

accommodatie
bedoeïenen
boeken (bespreken)
comfortabel
continent
cruise

emigrant
exotisch
expeditie
geiser
immigrant
inchecken

inclusief
integratie
jetlag
jungle
plaag
primitief

ravijn
recreatie
traject
vaccinatie
vertraging
visum

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 comfortabel  a verblijfplek

 2 boeken  b onderzoekstocht

 3 cruise  c werelddeel

 4 continent  d aangenaam

 5 primitief  e zoals in verre, vreemde landen

 6 expeditie  f erg eenvoudig, zonder luxe

 7 inclusief  g reserveren

 8 plaag  h ramp door het plotseling verschijnen van veel schadelijke dieren

 9 exotisch  i met inbegrip van

10 accommodatie  j luxe vakantietocht op zee

1
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accommodatie
bedoeïenen
boeken (bespreken)
comfortabel
continent
cruise

emigrant
exotisch
expeditie
geiser
immigrant
inchecken

inclusief
integratie
jetlag
jungle
plaag
primitief

ravijn
recreatie
traject
vaccinatie
vertraging
visum

Wat betekent het woord? Vul de letter van de juiste betekenis in.

 1 comfortabel  a verblijfplek

 2 boeken  b onderzoekstocht

 3 cruise  c werelddeel

 4 continent  d aangenaam

 5 primitief  e zoals in verre, vreemde landen

 6 expeditie  f erg eenvoudig, zonder luxe

 7 inclusief  g reserveren

 8 plaag  h ramp door het plotseling verschijnen van veel schadelijke dieren

 9 exotisch  i met inbegrip van

10 accommodatie  j luxe vakantietocht op zee

1

Verbeter de zin. Streep het foute woord door en vul het goede woord in. Kies uit:

geiser – integratie – vaccinatie – recreatie – ravijn – vertraging – visum – traject – immigrant – emigrant

 1 De immigrant ging verhuizen van Nederland naar Australië.  

 2 Voor integratie kun je het best naar de Nieuwkoopse plassen gaan.  

 3 In IJsland moet je uitkijken dat je je hand niet brandt aan een ravijn.  

 4 Voor de zoveelste keer had het vliegtuig uit Londen integratie.  

 5 Op het visum tussen Den Haag en Rotterdam staan altijd files.  

 6 Om naar Moskou te gaan heb je een geldig traject nodig.  

 7 Kijk uit dat je niet in het visum valt!  

 8 De emigrant moest de Nederlandse taal nog leren.  

 9 Hepatitis kun je voorkomen door een traject.  

10 De recreatie van buitenlanders in Nederland verloopt steeds beter.  

Vul het juiste woord in. Kies uit:

jetlag – jungle – bedoeïenen – inchecken – expeditie –  
cruise – vaccinatie – primitief – plaag – accommodatie

 1 Tijdens onze tocht door de  , slingerde er een baviaan voorbij.

 2 Door de  tegen hepatitis, voelde ik me behoorlijk beroerd.

 3 Ik had me verslapen omdat ik nog een  had door de reis.

 4 Wij werden tijdens onze vakantie behoorlijk geplaagd door een sprinkhanen  .

 5 We waren wel geschrokken toen we zagen hoe  ons vakantiehutje was.

 6 Ik was niet te spreken over onze   tijdens de wintersport.

 7 In Jordanië overnachtten we in de woestijn onder de sterren bij de   .

 8 Ik heb mooie dolfijnen gezien tijdens mijn  rond Mexico.

 9 Voor een vlucht naar een ander werelddeel moet je twee uur van tevoren  .

10 Tijdens onze   op Antarctica stonden we oog in oog met een reuzenpinguïn.

2
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Thema 14 Sport

amateur
befaamd
blessure
competitie
conditie
contributie

degraderen
discus
diskwalificeren
doping
energiek
fysiek

marathon
overwinning
penalty
profvoetballer
recreatief
rivaliteit

sponsorloop
supporter
training
transpiratie
tribune
weerstand

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 profvoetballer a zweet
 2 transpiratie b verwonding opgelopen bij het sporten
 3 recreatief c zitplaatsen schuin boven elkaar voor toeschouwers
 4 marathon d teruggaan naar een lager niveau
 5 doping e voor de ontspanning in je vrije tijd
 6 supporter f aanmoediger bij een sportwedstrijd
 7 contributie g een hardloopwedstrijd over 42 kilometer en 195 meter
 8 tribune h soort drugs om een betere prestatie te leveren
 9 degraderen i geld voor een lidmaatschap
10 blessure j betaalde voetballer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

e a f h i g j c d b
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amateur
befaamd
blessure
competitie
conditie
contributie

degraderen
discus
diskwalificeren
doping
energiek
fysiek

marathon
overwinning
penalty
profvoetballer
recreatief
rivaliteit

sponsorloop
supporter
training
transpiratie
tribune
weerstand

Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 profvoetballer a zweet
 2 transpiratie b verwonding opgelopen bij het sporten
 3 recreatief c zitplaatsen schuin boven elkaar voor toeschouwers
 4 marathon d teruggaan naar een lager niveau
 5 doping e voor de ontspanning in je vrije tijd
 6 supporter f aanmoediger bij een sportwedstrijd
 7 contributie g een hardloopwedstrijd over 42 kilometer en 195 meter
 8 tribune h soort drugs om een betere prestatie te leveren
 9 degraderen i geld voor een lidmaatschap
10 blessure j betaalde voetballer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Waar of niet waar? Zet een cirkel om het juiste antwoord.

 1 competitie Na deze competitie waren er twee winnaars. waar / niet waar

 2 amateur Deze profvoetballer is een amateur. waar / niet waar

 3 discus Hij wierp een vierkante discus over het veld. waar / niet waar

 4 conditie De topsporter was in een prima conditie. waar / niet waar

 5 diskwalificeren De jury liet hem vanwege doping diskwalificeren. waar / niet waar

 6 rivaliteit De rivaliteit tussen de twee sporters was groot. waar / niet waar

 7 training Tijdens de training zat iedereen op de bank. waar / niet waar

 8 sponsorloop Door de sponsorloop is er veel geld opgehaald. waar / niet waar

 9 penalty Een penalty geeft recht op een wereldbeker. waar / niet waar

10 befaamd Cruijff was destijds een befaamd voetballer. waar / niet waar

Vul het juiste woord in. Kies uit:

overwinning – weerstand – fysiek – energie – conditie – doping – blessure – tribune – transpiratie – 
marathon

 1 Mijn oom loopt elk jaar de  van New York.

 2 Tijdens de training had ik grote vlekken op mijn shirt door  .

 3  Door mijn wekelijkse training ben ik tijdens de wedstrijd in een goede  .

 4  Op de  zaten veel supporters het plaatselijke team aan te moedigen.

 5 Het kost veel  en tijd om drie keer in de week te trainen.

 6  Door de  aan mijn enkel kon ik geen oefeningen op de evenwichtsbalk doen.

 7 Met een broodje kroket vierden wij de  na de wedstrijd.

 8 Het team uit Den Helder bood geen enkele  tegen onze aanval.

 9 Tijdens de Tour de France werd de wielrenner gediskwalificeerd wegens  .

10 Rugby vraagt  veel van je.

2
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Thema 15 Politiek

debat
democratie
gratie
grondwet
ministers
monarchie

nationalisme
opinie
oppositie
overheid
parlement
partij

politicus
republiek
samenleving
staat
staatshoofd
stembiljet

stemrecht
Tweede Kamer
verkiezingen
wetboek
wethouder
wetsvoorstel

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 gratie a gunst
  b oordeel

 2 oppositie a opinie
  b tegenstand

 3 grondwet a de wet waarin staat hoe een land geregeerd moet worden
  b de wet waarin staat hoe een minister werkt

 4 debat a gesprek tussen voor- en tegenstanders over een bepaald onderwerp
  b gesprek tussen ministers uit de Eerste en Tweede Kamer

 5 politicus a iemand die een beroep heeft bij het koningshuis
  b iemand die een beroep heeft in de politiek

 6 wethouder a lid van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer
  b lid van het dagelijks bestuur van een gemeente

 7 nationalisme a voorkeur voor alles wat met het buitenland te maken heeft
  b voorkeur voor alles wat met het eigen land te maken heeft

 8 parlement a vertegenwoordiging van de ministers
  b vertegenwoordiging van het volk in de Eerste en Tweede Kamer

 9 samenleving a maatschapij, gemeenschap
  b mensen die in één huis wonen

10 stemrecht a het recht om hardop je stem te gebruiken
  b het recht om te stemmen vanaf 18 jaar

1
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debat
democratie
gratie
grondwet
ministers
monarchie

nationalisme
opinie
oppositie
overheid
parlement
partij

politicus
republiek
samenleving
staat
staatshoofd
stembiljet

stemrecht
Tweede Kamer
verkiezingen
wetboek
wethouder
wetsvoorstel

Wat betekent het woord? Zet een cirkel om de letter voor de juiste betekenis.

 1 gratie a gunst
  b oordeel

 2 oppositie a opinie
  b tegenstand

 3 grondwet a de wet waarin staat hoe een land geregeerd moet worden
  b de wet waarin staat hoe een minister werkt

 4 debat a gesprek tussen voor- en tegenstanders over een bepaald onderwerp
  b gesprek tussen ministers uit de Eerste en Tweede Kamer

 5 politicus a iemand die een beroep heeft bij het koningshuis
  b iemand die een beroep heeft in de politiek

 6 wethouder a lid van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer
  b lid van het dagelijks bestuur van een gemeente

 7 nationalisme a voorkeur voor alles wat met het buitenland te maken heeft
  b voorkeur voor alles wat met het eigen land te maken heeft

 8 parlement a vertegenwoordiging van de ministers
  b vertegenwoordiging van het volk in de Eerste en Tweede Kamer

 9 samenleving a maatschapij, gemeenschap
  b mensen die in één huis wonen

10 stemrecht a het recht om hardop je stem te gebruiken
  b het recht om te stemmen vanaf 18 jaar

1

Welk woord past niet in het rijtje? Streep dat woord door.

 1 democratie – verkiezingen – politieke partijen – dictatuur
 2 monarchie – koninkrijk – president – kroonprins
 3 verkiezingen – kiesrecht – communisme – stemhokje
 4 staatshoofd – keizer – admiraal – koning
 5 partij – CDA – VVD – minister
 6 wetboek – leesboek – strafrecht – rechter
 7 opinie – oordeel – gratie – openbare mening
 8 overheid – verkoper – ambtenaar – secretaris
 9 ministers – regering – koningin – vertegenwoordiger
10 republiek – president – verkiezingen – koning

Vul het juiste woord in. Kies uit:

staat – Tweede Kamer – wetsvoorstel – stembiljet – wethouder –  
verkiezingen – politicus – samenleving – partij – debat

Politiek is wel besmettelijk!

Mijn vader is de politiek ingegaan: hij is nu  . Hij werkt nu voor de Nederlandse regering, met 

andere woorden: de  der Nederlanden. Hij is lid van het CDA. Dit is een grote politieke  

in Nederland. Mijn vader is heel betrokken bij de  . Daarom heeft hij deze baan gekregen. In 

het voorjaar word ik achttien jaar. In het najaar zullen de  plaatsvinden. Ik verheug me erop 

dat ik dan voor het eerst van mijn leven een  mag invullen.

Mijn moeder blijft niet achter. Ook zij is erg geïnteresseerd in wat de regering doet. Haar ambitie 

ligt echter meer bij de gemeenteraad. Zij heeft al tien jaar een baan als  in de gemeente 

Arnhem. Daar heeft zij het erg naar haar zin. ’s Avonds en in het weekend wordt er veel over 

politiek gepraat. Vorige week was mijn vader nog op televisie. Hij stond toen vooraan in de  . 

Hij voerde een stevig  met de Kamerleden. Het ging over een  over milieuvervuiling. 

Nu ik ook bijna volwassen ben, realiseer ik me dat we allemaal zuinig moeten zijn op het milieu. 

Ik wil natuurlijk ook graag kunnen zwemmen in zee met mijn kinderen later. Daar wil ik mij voor 

gaan inzetten. Politiek is wel besmettelijk....!

1    6  

2    7  

3    8  

4    9  

5   10  
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Welke zin past het best bij het woord? Zet een cirkel om de letter van het juiste antwoord.

 1 swingen a Tijdens het toneelstuk konden de toeschouwers uren swingen.
  b Op dit feest draaiden ze goede muziek en kon je heerlijk swingen.

 2 herdruk a Is jouw brommer al aan een herdruk toe?
  b Het nieuwste boek van Harry Potter is in herdruk.

 3 koers a De koers wordt uitgestippeld door de kapitein.
  b De koers wordt uitgestippeld door de dirigent.

 4 blut a Wil jij dit voor mij betalen? Ik ben helemaal blut.
  b Wil jij dit voor mij afmaken? Ik ben helemaal blut.

 5 roman a  Mijn buurman heeft net een afspraakje met zijn nieuwe roman 
gemaakt.

  b Mijn buurman heeft pas een nieuwe roman geschreven.

 6 charmant a Deze sofa zag er heel charmant uit.
  b Deze mooie jurk stond haar heel charmant.

 7 hangar a In de trein heb je aan het eind een hangar.
  b Vliegtuigen staan geparkeerd in een hangar.

 8 genre a Het genre van dit boek noemen ze sciencefiction.
  b Het genre van dit boek noemen ze magazine.

 9 amuseren a Ik kon me tijdens de musical erg amuseren.
  b Ik kon me tijdens de bekeuring erg amuseren.

10 snelheidslimiet a De snelheidslimiet in de bus is 100 km per uur.
  b De snelheidslimiet in de stad is 50 km per uur.

11 analfabeet a Een analfabeet kan niet schrijven en/of rekenen.
  b Een analfabeet kan niet lezen en/of schrijven.

12 gala a Deze tuinbroek doe ik aan op het gala.
  b Deze baljurk doe ik aan op het gala.

13 bekeuring a Ik heb een bekeuring gekregen van de agent.
  b Ik heb een bekeuring gekregen van de dirigent.

14 exemplaar a Heb jij nog een tweede exemplaar van dat boek voor mij?
  b Heb jij nog een tweede exemplaar van een auteur voor mij?

15 cabriolet a Een cabriolet is een auto die van achter open is.
  b Een cabriolet is een auto waarvan het dak open kan.

Puzzelmix 1 Woorden uit thema’s Uitgaan, Boeken en 
Vervoer
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Puzzel

Zet een kruis door de nummers van de zinnen waarvan het antwoord b. is. De overgebleven 
letters vormen dan het antwoord op het raadsel.

1

k

2

w

3

j

4

a

5

s

6

k

7

a

8

n

9

t

10

e

11

u

12

r

13

j

14

e

15

k

Jantjes vader heeft drie zonen: Kwik, Kwek en ... j a n t j e
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In welke zin past het woord? Schrijf de letter van de juiste zin in de tabel.

 1 meteoor a De beste ... tegen keelpijn is heet water met citroensap en honing.
 2 infuus b In de middeleeuwen noemde je een gevangenis onder de grond een ...
 3 kerker c In mijn ... staat dat het dit jaar beter zal gaan met mijn gezondheid.
 4 NASA d Marie-Antoinettes leven eindigde op het ...
 5 hofnar e De operatiekamer moet natuurlijk ... zijn voor de volgende operatie.
 6 remedie f Toen ik omhoogkeek, deed ik een wens bij het zien van de ...
 7 kolonie g De ... deed onderzoek naar een nieuwe spaceshuttle.
 8 horoscoop h Indonesië was vroeger een ... van Nederland.
 9 diagnose i De ... van de chirurg was een ontstoken blindedarm.
10 schavot j Ik kreeg de narcose toegediend via het ...
11 simulator k Vroeger woonde de .. op het kasteel.
12 steriel l Ik heb een ... overgehouden aan deze natuurramp.
13 archeoloog m De ... voorspelde mij een zorgeloze toekomst.
14 trauma n De ... had een vaas uit de achttiende eeuw opgegraven.
15 astroloog o De astronauten oefenden in de ... hoe ze moesten reageren in noodsituaties.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puzzel

In de puzzel staan de woorden die passen in de zinnen: c, d, e, g, h, i, j, k, l, m en n. Ze staan van 
links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven. 
Streep de woorden door. De letters mogen verschillende keren gebruikt worden. De letters die 
overblijven, vormen het laatste deel van de mop.

t o v a h c s d i
Mop: 
Jantje vraagt: ‘Meester, mag ik naar de wc?’ 
‘Nee’, antwoordt de meester.  
Even later vraagt Jantje weer: ‘Meester, mag ik naar 
de wc?’ 
‘Nee’, antwoordt de meester. 
Tijdens topografie vraagt Jantje nog eens: ‘Meester, 
mag ik naar de wc?’ 
Weer antwoordt de meester: ‘Nee, Jantje!’
 Dan vraagt de meester: ‘Waar ligt de Grote Oceaan?’
 
Jantje antwoordt:

s t e r i e l a e

l i g c t o e s n

d e e h r m i t i

j s t e n s n r t

h o r o s c o o p

o n a l u o l l e

f g u o u l o o n

n a m o f m k o a

a i a g n e e g s

  r d s t i e r ! a

Puzzelmix 2 Woorden uit de thema’s Heelal, Medisch en 
Geschiedenis

f j b g k a h c i d o e n l m

d i e l i g t o n d e r s t o e l m e e s t e r !m i j n
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Welk woord past in de zin? Zet een cirkel om het juiste woord.

 1 In de najaars... kocht ik nog een leuke broek voor een leuke prijs. uitverkoop / inflatie
 2 De inbreker moest voor ... mee naar het politiebureau. gehoor / verhoor
 3 Met mijn ... van het werk ga ik vaak lunchen. collega / concurrent
 4 De ... sloot de misdadiger op in zijn cel. cipier / vizier
 5 Mijn moeder wilde stoppen met werken en diende haar ... in. sollicitatie / ontslag
 6 De ... van mijn televisie is bijna verlopen. garantie / gebruiksaanwijzing
 7 Na afloop van de cursus kreeg elke cursist een ... certificaat / contract
 8 Het ... voor de moord was een ruzie met zijn vrouw. argument / motief
 9 Kan ik een ... ontvangen voor het bedrag dat ik betaald heb? certificaat / kwitantie
10 Het ... van de inbreker bleek niet te kloppen, toen de agent het alibi / arrestatie
 controleerde. 
11 Als moeder ben ik blij dat ik mijn werktijden ... mag indelen. vast / flexibel
12 Door de ... van de twee bedrijven, ben ik mijn baan kwijt. fusie / winst
13 Ik ging met mijn kapotte telefoon naar de ... om hem te laten  klantenservice / caissière
 repareren.
14 Door de bivakmuts was de overvaller ... berucht / incognito
15 Ik betaalde mijn nieuwe jurk met mijn ... confectie / creditcard

Puzzel

Vul de juiste antwoorden van bovenstaande oefening in. Onder de pijl verschijnt dan het 
antwoord op het volgende raadsel:

Welke spin kun je eten?

Antwoord zin 13

Antwoord zin 12

Antwoord zin 8

Antwoord zin 1

Antwoord zin 3

Antwoord zin 2

Antwoord zin 5

Antwoord zin 4

Antwoord zin 10

Antwoord zin 14

↓

!

Antwoord: 

Puzzelmix 3 Woorden uit de thema’s Winkel, Misdaad en 
Werk

suikerspin!

k l a n t e n s e r v i c e
f u s i e

m o t i e f
u i t v e r k o o p

c o l l e g a
v e r h o o r

o n t s l a g
c i p i e r
a l i b i

i n c o g n i t o
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Is de betekenis van het woord juist? Schrijf ja of nee in de tabel.

 1 pastoor Een pastoor is een man die zingt in een koor.
 2 songtekst Met een songtekst kun je een boek schrijven.
 3 imam Een imam is lid van de katholieke kerk.
 4 concert Bij een concert luister je naar livemuziek.
 5 auditie Bij de auditie voor het songfestival worden de besten uitgekozen.
 6 kathedraal Een grote katholieke kerk noem je ook wel een kathedraal.
 7 atheïst Een atheïst gelooft met volle overtuiging in God.
 8 chef-kok De chef-kok is de baas in de keuken.
 9 garderobe Voordat je gaat eten in een restaurant hang je je jas op in de garderobe.
10 jazzfestival Tijdens het jazzfestival geniet iedereen van de jazzmuziek.
11 garneren Als je een taart gaat garneren, doe je er bijvoorbeeld nog toefjes slagroom op.
12 crouton Een crouton is een gebakken rozijn in een oliebol.
13 reïncarnatie Reïncarnatie is het leven na de geboorte.
14 coupe Een coupe is een breed glas waar je bijvoorbeeld ijs uit eet.
15 garderobe In de garderobe is mijn muts kwijtgeraakt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puzzel

Kleur de vakjes met de nummers van de zinnen die je met ‘ja’ hebt beantwoord.
Als je het goed hebt gedaan, verschijnt er een plaatje. Succes!

1 7 3 7 2 9 5 2 1 3 2 1

2 1 2 7 6 4 8 4 7 1 4 7

3 7 3 8 5 2 7 5 9 3 5 1

2 1 6 5 7 1 2 2 4 9 8 3

1 8 3 7 1 3 3 1 7 8 4 1

4 5 1 3 2 7 1 3 1 2 9 5

6 9 8 5 9 6 4 9 5 9 6 9

9 7 3 9 4 9 9 6 9 7 3 8

9 7 7 5 9 6 5 4 6 2 1 4

4 6 8 9 8 3 7 8 9 4 8 6

5 3 1 9 4 1 7 9 8 1 7 9

9 2 7 4 9 2 1 5 8 2 3 8

8 4 6 8 5 7 3 6 4 9 6 4

Puzzelmix 4 Woorden uit de thema’s Godsdienst, Muziek 
en Restaurant

nee nee nee ja ja ja nee ja ja ja ja nee nee ja ja
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Wat betekent het woord? Schrijf de letter van de juiste betekenis in de tabel.

 1 cruise a discussie tussen de Kamerleden en de ministers
 2 degraderen b bijdrage voor een lidmaatschap
 3 competitie c uit verre landen afkomstig
 4 wethouder d afgrond
 5 ravijn e bij een sport op een lager niveau gaan spelen
 6 inclusief f vakantie op een groot en luxe schip
 7 doping g tegenpartij in de politiek
 8 oppositie h bij de prijs inbegrepen
 9 plaag i het recht om te stemmen vanaf 18 jaar
10 contributie j grote groep insecten die schade aanricht
11 parlement k serie wedstrijden om het kampioenschap
12 exotisch l verdovende middelen voor een betere sportprestatie
13 diskwalificeren m niet mee mogen doen aan een wedstrijd wegens wangedrag
14 stemrecht n ambtenaar bij de gemeente
15 debat o volksvertegenwoordiging

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puzzel

Verander de letters uit de tabel hierboven in de letters die hieronder staan. Schrijf de nieuwe 
letters daarna in de tabel hieronder. Als je het goed hebt gedaan, krijg je het laatste deel van 
de mop.

a → ! d → t g → s j → n m → e

b → i e → o h → a k → c n → h

c → d f → b i → n l → f o → j

Vraag: Waarom neemt een oen een mes mee in de auto?
Antwoord: Dan kan hij de ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puzzelmix 5 Woorden uit de thema’s Op reis, Sport en 
Politiek

f e k n d h l g j b o c m i a

b o c h t a f s n i j d e n !
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Bij welk thema horen de volgende woorden? Zet de woorden in de juiste kolom.

narcose – reserveren – literatuur – transport – personage – telescoop – symptoom – carpoolen – 
melkweg– opdoffen – concert – letsel – pseudoniem – atmosfeer – vloot

Uitgaan Boeken Vervoer Heelal Medisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzel

In de puzzel staan alle woorden uit de kolommen Boeken, Heelal en Medisch en de woorden 
carpoolen, concert en vloot. Ze staan van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 
beneden en van beneden naar boven. Streep de woorden door. De letters mogen verschillende 
keren gebruikt worden. De letters die overblijven, vormen het laatste deel van de mop.

c a r p o o l e n

Mop:
Kim zit in de klas. Ze vraagt aan de meester: 
‘Hebt u gisteren varkensvlees gegeten?’
‘Ja,’ antwoordt de meester, ‘maar hoe weet jij dat?’

o t m t p d a t g

m m e o s t r u e

o o s o e r u w w

o s o l u e u m k

t f c v d c t a l

p e r s o n a g e

m e a a n o r g m

y r n k i c e n o

s r t l e s t e l

m e e s m t i e r

p o o c s e l e t

, !

Puzzelverzamel-
mix 1 met als thema’s Uitgaan, Boeken, Vervoer, 

Heelal en Medisch

letsel

symptoom

narcose

atmosfeer

melkweg

telescoop

vloot

carpoolen

transport

pseudoniem

personage

literatuur

concert

opdoffen

reserveren

o m d a t u w m a a g k n o r t m e e s t e r
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Maak de zin af. Kies uit:

carrière – vonnis – pyromaan – Revolutie – pensioen – profeet – abdij – filiaal – ambacht – ruïne – 
commercieel – firma – aangifte – parttime – religieus

 1 Als je verfspullen nodig hebt, ga je naar een daarin gespecialeerde ...  

 2 De vele branden in Australië zijn gesticht door een ...  

 3 Iemand die voorspellingen doorkrijgt van een God, is een ...  

 4 Straks kun je pas met 67 jaar met ...  

 5 Monniken of broeders wonen samen in een ...  

 6 Het enige wat er nog over is van het kasteel is een ...  

 7 Na zijn lange studie maakte mijn broer bij de bank een geweldige ...  

 8 Na een lange reeks van rechtszaken, sprak de rechter het ... uit.  

 9 Na de inbraak deden wij vroeg in de ochtend ...  

10 Onze nieuwe buren bidden altijd voor het eten, ze zijn heel ...  

11 Mensen die een winkel beheren om er geld aan te verdienen zijn ...  

12 Er vielen veel doden tijdens de Franse ...  

13 Deze televisie is hier uitverkocht, ik probeer het bij een ander ...  

14 Smid is nu een vergeten ...  

15 Na jarenlang vijf dagen per week werken, zoek ik nu een ... baan.  

Puzzel

Schrijf de antwoorden van
de zinnen 5, 8, 10 en 14
over in de hokjes hiernaast.
Hieronder staat een mop.
Het einde van de mop staat
In cijfercode. Zoek de juiste
antwoorden hiernaast. Dan
weet je wat er staat

Zin 5:

Zin 8:

Zin 10:

Zin 14:
Mop:
Een vrouw komt terug bij de dokter. ‘En, hebt u vannacht het raam open laten staan, zoals ik had 
geadviseerd?’ ‘Ja, dokter!’ ‘En, is nu uw vreselijke hoofdpijn weg?’

Puzzelverzamel-
mix 2 met als thema’s Geschiedenis, Winkel, 

Misdaad, Werk en Godsdienst

ambacht

parttime

filiaal

Revolutie

commercieel

religieus

aangifte

vonnis

carrière

ruïne

abdij

pensioen

profeet

pyromaan

firma

a b d i j

v o n n i s

r e l i g i e u s

a m b a c h t

n e e d i e n i e t a l l e e n

a l m i j n s i e r a d e n
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Welk van de zinnen klopt het best? Zet een cirkel om de letter voor het juiste antwoord.

 1 a De componist heeft een mooi stuk muziek geschreven
 b De componist begeleidt het koor al dertig jaar.

 2 a Door het vele schaatsen heb ik nu een blessure aan mijn enkelbanden
 b Door het debat het ik een blessure aan mijn hoofd

 3 a Onze accommodatie hebben we lekker gegeten deze zomer.
 b In onze accommodatie hebben we lekker gegeten deze zomer.

 4 a Het couvert was lekkerder dan het dessert.
 b In het restaurant ontbrak er een couvert op onze tafel.

 5 a In de hartige taart zat net iets te veel suiker.
 b In de hartige taart zat net iets te veel zout.

 6 a Voor ik ga sporten, moet ik me eerst goed fysiek laten nakijken.
 b Je fysieke conditie is belangrijk als je aan politiek doet.

 7 a Bij een democratie mag het volk meestemmen over wie er in de regering komt.
 b Bij een democratie mag het volk niet meestemmen over wie er in de regering komt.

 8 a Ik trek altijd een stevig traject aan als ik op reis ga.
 b Ik leg altijd hetzelfde traject af als ik naar oma ga.

 9 a Ik wil graag de ovenschotel met kaas gratineren.
 b Ik wil graag de sla met kaas gratineren.

10 a In het orkest klonken wel vijftien verschillende instrumenten.
 b In het orkest klonken wel vijftien verschillende stemmen.

11 a Onze hut was erg primitief, er was zelfs geen douche.
 b Ons hotel was erg primitief, er was zelfs een bubbelbad.

12 a De huidige opinie over het kabinet is negatief.
 b De huidige opinie over het concert is negatief.

13 a Ik heb last van mijn armen na de les tapdansen.
 b Ik heb last van mijn voeten na de les tapdansen.

14 a Het programma van de politieke partij was behoorlijk recreatief.
 b Op de camping was een recreatief programma voor de kinderen.

15 a Het Nederlandse koningshuis is een republiek.
 b Frankrijk is met zijn president een republiek.

Puzzelverzamel-
mix 3 met als thema’s Muziek, Restaurant, Op reis, 

Sport en Politiek
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Puzzel

In de hokjes zie je op een aantal plekken links bovenin de getallen 1 t/m 11 en 13. Dit zijn de 
nummers van de zinnen.

Als het antwoord van de zin a is, dan schrijf je een 3 in het vakje.
   b is, dan schrijf je een 5 in het vakje.

Maak de puzzel zelf af. In elk rechthoekje (zes stuks) moeten de getallen 1 tot en met 6 komen 
te staan. Van links naar rechts en van boven naar beneden moeten ook de getallen 1 tot en met 
6 komen. Veel succes!

6 5 3 2

3 5 2 1

1 6 4 3 5

2 4 5 3

3 4 1 6 5 2

5 3 4
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Thema 1 Uitgaan

 amuseren concert nachtbus sofa
 bepalen discotheek opdoffen stadion
 blut gala oppepper swingen
 bowlingbaan indrukwekkend reserveren vergallen
 charmant joviaal schouwburg verwennerij
 circa karaoke sfeer wegrestaurant

Thema 2 Boeken

 analfabeet chronologisch herdruk publiceren
 anekdote correspondent index redacteur
 auteur detective literatuur roman
 beknopt exemplaar ontroerend stijl
 betoog gecompliceerd personage thriller
 biografie genre pseudoniem uitgeverij

Thema 3 Vervoer

 abri carpoolen logistiek rijvaardigheidsproef
 adequaat dienstregeling mountainbike snelheidslimiet
 alcoholcontrole eenrichtingsverkeer onterecht spatbord
 bekeuring halt houden perron transport
 berisping hangar remise versperring
 cabriolet koers rijbewijs vloot

Thema 4 Heelal

 astroloog hemellichaam NASA sterrenbeeld
 astronaut horoscoop ozon telescoop
 atmosfeer kosmos ruimte universum
 buitenaards lancering satelliet vliegende schotel
 capsule melkweg simulator zonnestelsel
 Grote Beer meteoor spaceshuttle zwaartekracht

Thema 5 Medisch

 antibiotica injectie narcose revalidatie
 chronisch keizersnee observatie röntgenfoto
 diagnose kliniek pandemie steriel
 dossier letsel pedicure symptoom
 immuun medicijn prothese trauma
 infuus MRI-scan remedie vaccinatie
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Thema 6 Geschiedenis

 ambacht historie middeleeuwen revolutie
 antisemitisme hofnar minstreel ruïne
 archeoloog kerker monnik schavot
 bezetting kolonie mythologie standen en rangen
 burcht kruistocht pest steentijd
 historicus loopgraven pijnbank verdrag

Thema 7 Winkel

 aanbieding commercieel garantie op afbetaling
 aanschaffen concurrent handel openingstijd
 aansmeren confectie inflatie uitverkoop
 accessoire creditcard klantenservice verkoopcijfers
 bankbiljet filiaal kwitantie warenhuis
 bruto firma nota zakenvrouw

Thema 8 Misdaad

 aangifte doen beweren inbraak pyromaan
 achterdochtig cipier incognito rechercheur
 achtergrondinformatie dagvaarden jurist relschopper
 alibi dwarsbomen motief verhoor
 bekeuring gesignaleerd ontkennen vonnis
 berucht gespuis opbiechten zwendel

Thema 9 Werk

 afspraak financieel jubileum personeel
 carrière flexibel kandidaat salaris
 certificaat functie onderscheiden sector
 collega functioneringsgesprek ontslag sollicitatie
 contract fusie parttime vakbond
 fabriceren inspecteren pensioen voldoen aan

Thema 10 Godsdienst

 abdij catechese Koran reïncarnatie
 apostel dominee monnik religie
 atheïst hindoeïsme moskee religieus
 Bijbel imam pastoor schepping
 bisschop kardinaal profeet synagoge
 boeddhisme kathedraal rabbijn theoloog
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Thema 11 Muziek

 auditie dirigent microfoon snaar
 begeleiden diskjockey orkest songtekst
 blaasinstrument eentonig playbacken stijldansen
 collectie fanfarekorps produceren swingen
 componist jazzfestival programma tapdansen
 concert klassiek slaginstrument zwaarmoedig

Thema 12 Restaurant

 bedorven couvert garneren pepermolen
 chef-kok crouton gratineren receptuur
 chique dineren hartig service
 compliment espresso kandelaar traditioneel
 consumeren experiment natuurvoeding verzadigd
 coupe garderobe oregano voorafje

Thema 13 Op reis

 accommodatie emigrant inclusief ravijn
 bedoeïenen exotisch integratie recreatie
 boeken (bespreken) expeditie jetlag traject
 comfortabel geiser jungle vaccinatie
 continent immigrant plaag vertraging
 cruise inchecken primitief visum

Thema 14 Sport

 amateur degraderen marathon sponsorloop
 befaamd discus overwinning supporter
 blessure diskwalificeren penalty training
 competitie doping profvoetballer transpiratie
 conditie energie recreatief tribune
 contributie fysiek rivalitiet weerstand

Thema 15 Politiek

 debat nationalisme politicus stemrecht
 democratie opinie republiek Tweede Kamer
 gratie oppositie samenleving verkiezingen

 grondwet overheid staat wetboek
 ministers parlement staatshoofd wethouder
 monarchie partij stembiljet wetsvoorstel
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