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 Aan de kinderen van groep 7: 
 Jullie leren voor vrijdag 22 maart de volgende bordrijwoorden: 

 

1. het dialect Een taal die in een bepaalde streek wordt 
gesproken 

2. onderhand Intussen  

3. abrupt Heel plotseling 

4. medicijn Iets dat je gebruikt om weer gezond te worden. 

5. indertijd Vroeger 

6. het patent Een bewijsstuk om als enige een uitvinding te 
mogen verkopen. 

7. de speech De toespraak. 

8. absurd Niet logisch, onzinnig, belachelijk. 

9. de  Zilvervloot Dat was de Spaanse vloot die kostbaarheden 
vanuit Amerika naar Spanje bracht. 

10. de geuzen Dit waren groepen vechtende mannen die tegen 
de Spaanse koning Filips II vochten. 

11. symmetrisch Met twee helften die elkaars spiegelbeeld zijn. 

12. voorrang Het recht om als eerste iets te doen of te krijgen. 

13. rotonde Cirkelvormig verkeersplein waar wegen elkaar 
kruisen. 

14. degelijk Iets wat stevig is of goed in elkaar zit. 

15. boeiend Spannend, iets wat je aandacht vasthoudt. 

16. rapport Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld. 

17. raffinaderij Een fabriek waar ruwe aardolie verwerkt wordt. 

18. mijnschacht Een gat dat in de grond gemaakt is om als bron te 
dienen voor water, olie, gas of andere 
vloeistoffen. 

19. olietanker Groot zeeschip dat aardolie vervoert. 

20. milieuramp Een ramp veroorzaakt door het al dan niet 
opzettelijk vrijkomen van een grote hoeveelheid 
verontreinigende (chemische) stoffen in het milieu 
(via water). 

21. zebra’s Afrikaans wit hoefdier met zwarte strepen dat lijkt 
op een klein paard  (meervoud). 

22. slijtage Proces van slijten. 

23. elektriciteitscentrale Fabriek waar fossiele brandstoffen worden 
verbrand en daardoor ontstaat elektriciteit. 

24. kritiek Mondelinge of schriftelijk uiting dat je iets niet 
goed vindt. 

25. compliment waarderende opmerking. 

De bordrijwoorden zijn terug vinden op de site www.kjs-heerjansdam.nl op de groepspagina 

van groep 7. Succes! Juf Paula en juf Femke 
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