
1. over (lezen over, praten over,

vragen stellen over)

about (read about, talk

about, ask about)

2. Maak je een grapje? Are you joking?

3. aankomen to arrive

4. vragen ask

5. boot boat

6. ontbijt breakfast

7. bus bus

8. sluiten to close

9. vertrekken to depart

10. eindigen to finish

11. spook / geest ghost

12. hotel hotel

13. Schiet op! Hurry up!

14. Ik denk het wel I think so

15. folder leaflet

16. vertrekken to leave

17. museum museum

18. nacht night

19. rivier river

20. weg road

21. beginnen to start

22. praten to talk

23. de laatste (tour) the last (tour)

24. ticket / kaartje ticket

25. loket ticket office

26. excursie tour

27. toerist tourist

28. typisch typical

29. willen want

30. Wat bedoel je? What do you mean?

31. Wat denk jij? What do you think?

32. Zeggen hoe laat het is Telling the time

33. Hoe laat is het? What time is it?

34. uur o'clock

35. half half past

36. kwart over quarter past

37. kwart voor quarter to

38. a.m. / 's ochtends a.m.

39. p.m. / 's middags p.m.

40. Dagelijkse routines Daily routines

41. mijn tanden poetsen to brush my teeth

42. chatten met vrienden to chat to friends

43. mijn huiswerk doen to do my homework

44. thuiskomen to get home

45. opstaan to get up

46. naar bed gaan to go to bed

47. naar school gaan to go to school

48. gaan slapen to go to sleep

49. een douche nemen to have a shower

50. ontbijten to have breakfast

51. dineren to have dinner

52. lunchen to have lunch

53. uit school komen to leave school

54. naar muziek luisteren to listen to music

55. een vriend bellen to phone a friend

56. computerspelletjes spelen to play computer games

57. lezen in bed to read in bed

58. een vriend sms-en to text a friend

59. surfen op het net to surf the net

60. wakker worden to wake up

61. tv kijken to watch TV

62. Bijwoorden van frequentie Adverbs of frequency

63. altijd always

64. nauwelijks hardly ever

65. nooit never

66. vaak often

67. soms sometimes

68. meestal usually

69. weer again

70. voor(dat) before

71. klas(lokaal) classroom

72. vroeg early

73. uur hour

74. les lesson

75. schooluniform school uniform
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76. zeewier seaweed

77. zien see

78. soep soup

79. moe tired

80. toast toast

81. volleybal volleyball

82. Bijwoordelijke zinnen van

frequentie

Adverbial phrases of

frequency

83. Hoe vaak ...? How often ...?

84. elke /iedere dag every day

85. eens / twee / drie keer per

week

once/twice/three times a

week

86. eens / twee / drie keer per

maand

once/twice/three times a

month

87. antwoord answer (n)

88. checken / controleren to check

89. kiezen to choose

90. les class

91. een quiz doen to do a quiz

92. eet het op/ eat

93. gaan zwemmen to go swimming

94. naar een feestje gaan to go to a party

95. rondhangen met je vrienden to hang out with your

friends

96. een barbecue houden to have a barbecue

97. een feestje geven to have a party

98. tijdschrift magazine

99. een sport beoefenen to play a sport

100. vraag question

101. je woordenschat herzien to revise vocabulary

102. fietsen to ride a bike

103. score / resultaat score

104. topresultaten / hoge scores top score

105. typen to type

106. een e-mail schrijven to write an email

107. advertentie advert

108. antwoorden to answer (v)

109. slapen asleep

110. schoonmaken to clean (v)

111. eenvoudig easy

112. vinden to find

113. gratis free

114. geïnteresseerd interested

115. manager manager

116. minuut minute

117. meer more

118. in de buurt / dichtbij near

119. leggen / zetten to put

120. ritje ride (n)

121. manege riding stable

122. sportwinkel sports shop

123. vertellen to tell

124. het donker the dark

125. morgen tomorrow

126. wandeling walk (n)

127. lopen to walk (v)


