
Woordenschat 
Thema 2, week 1 
 
de biseksueel   
iemand die op mannen en vrouwen verliefd kan worden 
 
een bont gezelschap 
veel verschillende mensen bij elkaar 
 
de heteroseksueel 
iemand die alleen verliefd wordt op iemand van het andere geslacht 
 
de homoseksueel 
iemand die alleen verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht 
 
het huwelijk 
als twee mensen met elkaar zijn getrouwd 
 
huwen 
trouwen 
 
de partner 
iemand met wie je samenwoont of getrouwd bent 
 
de plechtigheid 
een ceremonie, bijvoorbeeld tijdens een bruiloft of begrafenis 
 
de seksuele geaardheid 
tot welk geslacht je je voelt aangetrokken 
 
symboliseren 
iets voorstellen of uitbeelden 
 
de trouwring 
een ring die mensen die getrouwd zijn 
dragen 
 
de verloofde 
iemand die beloofd heeft met iemand te 
gaan trouwen  

 
 
 
 



Woordenschat 
Thema 2, week 2 

de adolescent 
iemand die bijna volwassen is (tussen de vijftien en twintig jaar) 

besmettelijk 
als iets gemakkelijk van de een naar de ander overgaat 

de epidemie 
als veel mensen een ziekte krijgen 

erbovenop komen 
beter worden 

fataal 
dodelijk 

het immuunsysteem 
het mechanisme in je lichaam dat ervoor zorgt dat ziektes worden 
afgeweerd 

inenten 
een stof in iemands lichaam spuiten die ervoor zorgt dat die persoon een 
bepaalde ziekte niet krijgt 

infecteren 
door een ziekte besmet worden 

de puber 
iemand die lichamelijk volwassen wordt (ongeveer tussen de dertien en 
achttien jaar) 

resistent 
niet vatbaar voor een ziekte of een medicijn 

de tiener 
iemand van tien t/m negentien jaar 

het virus 
iets, kleiner dan een bacterie, dat een 
ziekte veroorzaakt 

 

 

 

 

 

 



Woordenschat 
Thema 2, week 3 

 

doen alsof je neus bloedt 
doen alsof je van niets weet 

door merg en been gaan 
kwetsend of doordringend zijn 

een hart onder de riem steken 
iemand moed inspreken 

in één adem uitlezen 
uitlezen zonder het boek weg te leggen 

een oogje dichtknijpen 
iets zien waarvan je weet dat het niet goed is, maar er niets van zeggen 

iemand de oren wassen 
tegen iemand zeggen wat hij fout doet 

je borst natmaken 
je voorbereiden op een zware of moeilijke taak 

met beide benen op de grond staan 
beheerst en rustig zijn 
 

 

 


