NUESTRO VERANO / Onze zomer
Unidad 0
Un campamento internacional

Een internationaal vakantiekamp

¡bienvenidos!

welkom!

¡hola!

hallo!

¿cómo te llamas?

hoe heet jij?

¿de dónde sois?

waar komen jullie vandaan?

¿qué tal?

hoe gaat het?

holandés/esa

Nederlands

buenos días

goedendag, goedemorgen

un chico

een jongen

una chica

een meisje

es > ser

hij/zij is > zijn

este/a

deze/dit

francés/esa

Frans

me llamo

ik heet

el monitor

de begeleider

peruano/a

Peruaans

somos > ser

wij zijn > zijn

sonreír

glimlachen

soy > ser

ik ben > zijn

¡venga!

kom op!

vosotros/as

jullie

deletrear

spellen

¿cómo se escribe…?

hoe schrijf je…?

¿puedes deletrear?

kun je dat spellen?

el apellido

de achternaam

el nombre

de naam

Sonidos y ortografía

Klank en spelling

la letra

de letter

la palabra

het woord

la pizarra

het (school)bord

se escribe > escribir

dat schrijf je > schrijven

el sonido

het geluid

Unidad 0
Entonación y sílabas tónicas

Intonatie en klemtoon

¡vale!

oké!

¿y tú?

en jij?

mejor

beter

la viñeta

het vakje, het plaatje

Números

Nummers

uno

1

dos

2

tres

3

cuatro

4

cinco

5

seis

6

siete

7

ocho

8

nueve

9

diez

10

once

11

doce

12

trece

13

catorce

14

quince

15

¿cómo se dice…?

hoe zeg je…?

yo también

ik ook

Preguntas útiles en clase

Handige vragen voor in de les

¿cómo se dice…?

hoe zeg je…?

¿puedes repetir?

kun je dat herhalen?

¿qué dice?

wat zegt hij/zij?

¿qué quiere decir…?

wat wil … zeggen?

el/la alumno/a

de leerling(e)

la falta de educación

de ongemanierdheid

no lo entiendo

ik begrijp het niet

el periódico

de krant

por favor

alsjeblieft

Unidad 0
tutear

tutoyeren

vamos a hacer

we gaan … doen

La Ventana

Het Venster

comprobar [ue]

controleren

saber

weten

Despedidas

Afscheid

¡adiós!

dag/doei!

¡hasta la vista!

tot ziens!

¡hasta pronto!

tot snel!

¡sí, claro!

ja, natuurlijk!

cada uno/a de nosotros/as

wij allemaal

el deporte

de sport

escribir sobre

schrijven over

hablar

praten

no podemos dejar…

we kunnen niet ophouden met …

nos vemos

tot de volgende keer

tengo una idea

ik heb een idee

vamos a seguir…

we gaan door…

el viaje

de reis

MIS AMIGOS Y YO / Mijn vrienden en ik
Unidad 1
¡En marcha!

Aan de slag!

¡qué guapo/a!

wat een leuke jongen/leuk meisje!

¿qué tal en el colegio?

hoe gaat het op school?

el mensaje

het (tekst)bericht

mexicano/a

Mexicaans

nuevo/a

nieuw

simpático/a

aardig

¿Cuál es tu número de móvil?

Wat is je mobiel nummer?

el contacto

het contact

el correo electrónico

de e-mail

la edad

de leeftijd

llamarse

heten

la madre

de moeder

el padre

de vader

el país

het land

ser

zijn

tener

hebben, zijn (bij leeftijd)

¡Feliz cumpleaños!

Gefeliciteerd met je verjaardag!

abril

april

agosto

augustus

aprender de memoria

van buiten leren

la canción

het lied

cantar

zingen

el cumpleaños (cumple)

de verjaardag

dar

geven

el día festivo

de feestdag, vrije dag

diciembre

december

en voz alta

hardop

enero

januari

febrero

februari

la fecha

de datum

junio

juni

Unidad 1
julio

juli

marzo

maart

mayo

mei

noviembre

november

octubre

oktober

repartir

uitdelen

septiembre

september

El calendario de la clase

De kalender van de klas

añadir

toevoegen

felicitar

feliciteren

recordar [ue]

zich herinneren

las vacaciones

de vakantie

¿De dónde eres?

Waar kom jij vandaan?

¡qué bien!

Wat goed!

¡qué guay!

Wat gaaf!

argelino/a

Algerijns

argentino/a

Argentijns

el/la compañero/a

de klasgenoot/klasgenote

el inglés

het Engels

italiano/a

Italiaans

mi mejor amigo/a

mijn beste vriend/vriendin

los padres

de ouders

la pelota

de bal

portugués/esa

Portugees

el vasco

het Baskisch

¿Qué idiomas hablas?

Welke talen spreek je?

el catalán

het Catalaans

el castellano

het Spaans (van Spanje)

el gallego

het Galicisch

el idioma

de taal

el valenciano

het Valenciaans

Las lenguas de la clase

De talen in de klas

compartir

delen

Unidad 1
la gráfica

de grafiek

los demás

de anderen, rest

parecerse

op elkaar lijken

el/la portavoz

de woordvoerder/woordvoerster

Tengo los ojos marrones

Ik heb bruine ogen

azul

blauw

la barriga

de buik

la boca

de mond

el brazo

de arm

la cabeza

het hoofd

castaño/a

(kastanje)bruin

combinar

combineren

corto/a

kort

el cuello

de hals

el cuerpo

het lichaam

grande

groot

el hombro

de schouder

largo/a

lang

la mano

de hand

mover [ue]

bewegen

la nariz

de neus

negro/a

zwart

el ojo

het oog

la oreja

het oor

el pelo

het haar

pequeño/a

klein

el pie

de voet

la pierna

het been

rubio/a

blond

varios/as

verschillende

verde

groen

¿Cómo es Tadeo?

Hoe is Tadeo?

alto/a

lang (van lichaam)

Unidad 1
bajo/a

klein (van lichaam)

el cartel

de poster

delgado/a

slank

gordo/a

dik

guapo/a

knap

el héroe / la heroína

de held/heldin

pelirrojo/a

roodharig

El álbum de la clase

Het klassenalbum

colocar

plaatsen

de ti mismo/a

van jezelf

encuadernar

inlijsten, inbinden

fijarse

opletten

gustar

houden van, leuk vinden

poner

zetten, leggen

querer [ie]

willen

un poco de

een beetje

Mi gramática

Mijn grammatica

¿cómo?

hoe?

¿cuál/es?

welk, welke?

¿cuándo?

wanneer?

¿cuánto/a/os/as?

hoeveel?

¿dónde?

waar?

¿quién/es?

wie?

negar [ie]

ontkennen

Mi mapa mental

Mijn mindmap

el dato

het gegeven

el mes

de maand

mi cumpleaños es el…

ik ben jarig op…

mi número es el…

mijn nummer is…

La Ventana

Het Venster

el apodo

de bijnaam

en común

gemeen (schappelijk)

hispanohablante

Spaanssprekend

Unidad 1
la mentira

de leugen (fout antwoord)

la verdad

de waarheid (goed antwoord)

Cómic

Strip

¿verdad?

nietwaar?, toch?

el águila

de arend, adelaar

extraño/a

vreemd

mismo/a

zelfde

significar

betekenen

sorprenderse

zich verbazen, verbaasd zijn

la pregunta

de vraag

MIS GUSTOS/ Mijn smaak
Unidad 2
¡En marcha!

Aan de slag!

¡está muy bueno!

dat is erg lekker!

¡qué nervios!

wat een zenuwen!

la comida

het eten

hoy

vandaag

odiar

haten, een hekel hebben aan

el pescado

de vis

típico

typisch

Las cosas de Lucía

De dingen van Lucía

antes

eerst, vroeger

beber

drinken

chatear

chatten

dibujar

tekenen

el cuaderno

het schrift

estudiar

studeren

leer

lezen

el cómic

de strip

jugar

spelen

tocar un instrumento

een instrument spelen

también

ook

vivir

leven

aprender

leren

¡Me gusta!

Daar hou ik van!

a mí sí/no

ik wel/niet

a mí también

ik ook

a mí tampoco

ik ook niet

¿Son guays tus profes?

Zijn jouw leraren tof?

¿qué libros lees?

wat voor boeken lees jij?

¿qué música escuchas?

wat voor muziek luister jij?

escuchar

luisteren

la escuela

de school

Unidad 2
la respuesta

het antwoord

la albóndiga

de gehaktbal

la bebida

de drank

la carne

het vlees

el huevo

het ei

el plato

het gerecht

el pollo

de kip

la tortilla

de tortilla, omelet

la verdura

de groente

la manera

de manier

la menestra

gestoofde groenten

feliz

gelukkig

el arroz

de rijst

preparar

voorbereiden

adivinar

raden

El menú del cole

Het schoolmenu

el alimento

de etenswaar

cocinero/a

de kok

está(n) buenísimo(s)

het is heerlijk

las lentejas

de linzen

me encanta(n)

ik ben dol op

me gusta(n) mucho

ik hou erg van

no me gusta(n) nada

ik hou helemaal niet van

no puedo

ik kan/mag niet

ser alérgico/a

allergisch zijn

la alergia

de allergie

conocer

weten

imitar

nadoen

La comida y yo

Voeding en ik

el mapa

de kaart

la comida preferida

het lievelingseten

¡Qué monos!

Wat een schatjes!

aburrido/a

saai

Unidad 2
bonito/a

mooi

el caballo

het paard

cariñoso/a

lief

la cobaya

de cavia

la gallina

de kip

el/la gato/a

de kat

el gesto

het gebaar

lento/a

langzaam

el/la mono/a

schattig

nervioso/a

zenuwachtig

el perro

de hond

pesado/a

vervelend, irritant

rápido/a

snel

el reptil

het reptiel

la tortuga

de schildpad

vago/a

lui

decir

zeggen

feo/a

lelijk

los gustos de los animales

wat dieren graag doen

correr

rennen

dormir

slapen

jugar

spelen

nadar

zwemmen

el pájaro

de vogel

el pez

de vis

la vaca

de koe

volar

vliegen

Autorretrato animal

Dierenzelfportret

el ratón

de muis

alegre

vrolijk

atractivo

aantrekkelijk

listo

slim

el zorro

de vos

Unidad 2
Mi mapa mental

Mijn mindmap

la soda

de frisdrank

divertido/a

grappig

la fruta

het stuk fruit

el limón

de citroen

la mascota

het huisdier

tímido/a

verlegen

el saxo

de saxofoon

tonto/a

dom

tranquilo/a

rustig

La Ventana

Het Venster

el ave

de vogel

la llama

de lama

el mundo

de wereld

todos

allen

el/la periodista

de journalist

la selva

het regenwoud

Cuestionario cultural

Cultuurquiz

¿qué países limitan con…?

welke landen grenzen aan…?

el queso

de kaas

la lengua

de taal

oficial

officieel

la cosa

het ding

pie de foto

het onderschrift bij een foto

el regalo

cadeau

te necesita

hij/zij heeft jou nodig

usar y tirar

gebruiken en weggooien

el perro abandonado

de zwerfhond

llevar

meenemen

el collar

de riem

el juguete

het speeltje

ocuparse de

zorgen voor

el amor

de liefde

Unidad 2
conseguir

krijgen

MI FAMILIA / Mijn familie
Unidad 3
¡En marcha!

Aan de slag!

¡muy chulo!

supervet! / cool!

¡qué suerte!

jij boft!

abuelo/a

de opa/oma

el colegio (cole)

de school

estoy > estar

ik ben > zijn

hay peces

er zijn vissen

hermano/a

de broer/zus

La familia de Óscar

De familie van Óscar

el árbol genealógico

de stamboom

el error

de vergissing

el exmarido

de ex-man

famoso/a

beroemd, bekend

gemelos/as

de tweeling

hijo/a

de zoon/dochter

hijo/a único/a

het enig kind

el hombre

de man

el marido

de man (echtgenoot)

medio/a hermano/a

de halfbroer/halfzus

mi

mijn

el miembro

het (familie)lid

la mujer

de vrouw (ook echtgenote)

nieto/a

de kleinzoon/kleindochter

su

zijn, haar, uw, hun

La familia de la «Chica vampiro»

De familie van het vampiermeisje

colombiano/a

Colombiaans

hipnotizar

hypnotiseren

novio/a

het vriendje/vriendinnetje

poder

de kracht, macht

vampiro/a

de vampier (man/vrouw)

una familia muy especial

een heel bijzondere familie

elegir

kiezen

Unidad 3
la hoja de papel

het blad papier

la propuesta

het voorstel

protagonizar

de hoofdrol spelen

rebelde

dwars, opstandig

Pisos y casas

Appartementen en huizen

el anuncio

de advertentie

la cocina

de keuken

el comedor

de eetkamer (eethoek)

con

met

la consola

de spelcomputer

el cuarto de baño

de badkamer

la habitación

de kamer

hay/no hay

er is/zijn - er is/zijn geen

el jardín

de tuin

el juego

het spel

la piscina comunitaria

het buurtzwembad

el piso

het appartement; de verdieping

porque

omdat

la semana

de week

sin

zonder

el televisor

het tv-toestel

la televisión

de tv(-uitzending)

la ventana

het raam, venster

el videojuego

het computerspelletje

¿Qué hay en el comedor?

Wat staat er in de eetkamer?

la cama

het bed

cerrar

sluiten

la ducha

de douche

durante

gedurende, tijdens

la fuente

de fontein

la lámpara

de lamp

la mesilla de noche

het nachtkastje

la nevera

de koelkast

Unidad 3
el plano

de plattegrond

la planta baja

de begane grond, benedenverdieping

la planta

de plant; verdieping

la salida

de uitgang; het vertrek

el sillón

de luie stoel, fauteuil

el sofá

de bank, sofa

el váter

de wc

una casa ideal

een ideaal huis, droomhuis

el cesto de la ropa sucia

de wasmand

describir

beschrijven

el escritorio

het bureau

grabar

opnemen

¡Tienes que ordenar tu
habitación!

Je moet je kamer opruimen!

amarillo/a

geel

blanco/a

wit

cocinar

koken

desordenado/a

slordig, rommelig

ordenado/a

opgeruimd

hacer la cama

het bed opmaken

lavar los platos

de vaat doen, afwassen

naranja

oranje

la pared

de wand

pasar la aspiradora

stofzuigen

poner la mesa

de tafel dekken

rojo/a

rood

ropa

de kleren

sacar la basura

vuilnis buiten zetten

la silla

de stoel

el suelo

de vloer

tener que

moeten

Tareas domésticas

Huishoudelijke klusjes/taken

el bienestar

het welzijn

Unidad 3
la confianza

het vertrouwen

hacer

doen, maken

la libertad

de vrijheid

la seguridad

de veiligheid, zekerheid

Mi gramática

Mijn grammatica

el balcón

balkon

el microondas

de magnetron

Mi mapa mental

Mijn mindmap

el armario

de kast

la estantería

de boekenkast, open kast

lila

(licht)paars

la puerta

de deur

La Ventana

Het Venster

antiguo/a

oud

el cuadre

het schilderij

encontrar

ontdekken

el espejo

de spiegel

investigar

onderzoeken

la luz

het licht

periodista

de journalist

pintar

schilderen

el pintor

de schilder

Cuestionario cultural

Cultuurquiz

al aire libre

in de open lucht

el lugar

de plaats

mar

de zee

marino

zee-

la orilla

de oever

la playa

het strand

Cómic

Strip

¿a qué se dedica?

wat voor werk doet hij?

los cubiertos

het bestek

cuidar al bebé

voor de baby zorgen

Unidad 3
la ensalada

de salade

el fin de semana

het weekend

llevar

brengen

mi hermano/a pequeño/a

mijn broertje, zusje

parecido

dergelijke

el permiso

het verlof

el plato

het bord; gerecht

trabajar

werken

el vaso

het glas

MI SEMANA / Mijn week
Unidad 4
¡En marcha!

Aan de slag!

¡ánimo!

kom op!

ahora

nu

entrar

binnenkomen

mañana

morgen

el móvil

de mobiele telefoon

el recreo

de pauze

el sábado

zaterdag

salir

naar buiten gaan

Por la mañana

’s Morgens

contar [ue]

tellen

desayunar

ontbijten

después

na, daarna

ducharse

zich douchen

ir al baño

naar het toilet gaan

ir

gaan

lavarse los dientes

tanden poetsen

luego

dan

la mochila

de rugzak

primero

eerste

sobrar

overblijven, te veel zijn

vestirse [i]

zich aankleden

Por la tarde y por la noche

In de ochtend en in de middag

acostarse [ue]

naar bed gaan

caminar

lopen

merendar [ie]

een tussendoortje eten om zes uur in de
namiddag

volver [ue]

teruggaan

Una mañana muy especial

Een bijzondere ochtend

alguien

iemand

elegido/a

de gekozen (persoon)

muy

heel, erg

Unidad 4
el título

de titel

el trabajo

het werk

El horario de Ainara

Het rooster van Ainara

¿a qué hora?

hoe laat?

al mediodía

tussen de middag

el domingo

zondag

el jueves

donderdag

el lunes

maandag

el martes

dinsdag

el miércoles

woensdag

el sábado

zaterdag

el viernes

vrijdag

Nuestro horario

Ons rooster

la asignatura

het (school)vak

el cuarto

het kwartier

debajo

eronder, onder, beneden

la hora

het uur

medio/a

het half (uur)

menos

minder

y

en

Un día horrible

Een verschrikkelijke dag

peor

slechtst

votar

stemmen

Actividades extraescolares

Buitenschoolse activiteiten

a veces

soms

campeón/a

de kampioen

el horario

het rooster

jugar al baloncesto

basketbal spelen

el refuerzo

de inspanning, inzet

ver

zien, bekijken

el televisor

het tv-toestel

la televisión

de tv(-uitzending)

la ventana

het raam, venster

Unidad 4
el videojuego

het computerspelletje

¡Acierta y gana!

Raad en win!

caer

vallen

la casilla

het vakje

el dado

de dobbelsteen

quedarse

blijven

el tablero

het prikbord

tirar

(weg) gooien

volver [ue] atrás

teruggaan

Tiempo libre

Vrije tijd

andar en bici

fietsen

el baile

de dans

casi nunca

bijna nooit

el gimnasio

de gymzaal, sportschool

el libro

het boek

muchas veces

vaak

el tiempo libre

de vrije tijd

todos los días

dagelijks

Mi gramática

Mijn grammatica

levantarse tarde

laat opstaan

pedir [i]

verzoeken, vragen, bestellen

siempre

altijd

Mi mapa mental

Mijn mindmap

la cena

het avondeten

ir de excursión

op excursie gaan

jugar al fútbol [ue]

voetballen

la merienda

het tussendoortje

ver películas

films bekijken

La Ventana

Het Venster

el/la futbolista

de voetballer

practicar un deporte

sport beoefenen

Cuestionario cultural

Cultuurquiz

el bachillerato

het voortgezet onderwijs

Unidad 4
la ciudad

de stad

la escuela primaria

de basisschool

Cómic

Strip

creer

geloven

ir bien

goed gaan

juntos

samen

persona mayor

oudere, bejaarde

MI BARRIO / Mijn wijk
Unidad 5
¡En marcha!

Aan de slag!

andar

lopen

muy lejos

heel ver

rodar

rollen

¿Qué hay en tu barrio?

Wat is er in jouw wijk?

comprar

kopen

la chuchería

het snoep

el mercado

de markt

la panadería

de bakker

el paseo

de wandeling, tocht

el quiosco

de kiosk

la tienda

de winkel

tomar algo

iets drinken

la zona vieja

de historische wijk

¿Dónde está la plaza de Barcelos? Waar is het Plaza de Barcelos?
a la derecha

rechts

a la izquierda

links

al final de

aan het eind van

al lado de

naast

la calle

de straat

cerca de

dichtbij

delante de

voor

detrás de

achter

la heladería

de ijssalon

lejos de

ver van

la plaza

het plein

el puente

de brug

Este es mi barrio

Dit is mijn wijk

enseñar

laten zien

el guion

het script

¿Pueblo o ciudad?

Dorp of stad?

Unidad 5
la contaminación

de vervuiling

la naturaleza

de natuur

poco/a

weinig

el ruido

het geluid

Ventajas e inconvenientes

Voordelen en nadelen

la aldea

het dorp

crecer

groeien

la falta

het gebrek

el/la ganadero/a

de veehouder

más

meer

menos

minder

tan … como

net zo … als

tanto/a … como

net zoveel … als

Una nube de palabras

Woordweb

aburrir(se)

zich vervelen

el bosque

het bos

el coche

de auto

el edificio

het gebouw

lejos

ver

mezclar

mengen

Nuestras responsabilidades

Onze verantwoordelijkheden

cruzar

oversteken

el paso de peatones

het zebrapad

es obligatorio

het is verplicht

(no) está permitido

het is (niet) toegestaan

está prohibido

het is verboden

hacer fuego

vuur stoken

hay que

moet

mantener las calles limpias

de straten schoon houden

la papelera

de prullenbak

(no) se puede

je kan/mag (niet)

Hay que respetar las normas

Je moet de regels respecteren

mascar chicle

kauwgum kauwen

Unidad 5
escupir

spugen

gritar

schreeuwen

ir en monopatín

steppen

ir/montar en bicicleta

fietsen

pasear a los perros

honden uitlaten

pisar el césped

het gras betreden

tirar papeles

papier (op straat) gooien

Mi gramática

Mijn grammatica

peligroso

gevaarlijk

se puede

je kan/mag

Mi mapa mental

Mijn mindmap

el agua

het water

el campo de fútbol

het voetbalveld

encima de

boven

la limpieza

de schoonmaak

el museo

het museum

la tienda de ropa

de kledingwinkel

La Ventana

Het Venster

el camino

de weg

el/la ciego/a

de blinde

de qué se trata

waar gaat het over

ir caminando

aan het lopen zijn

peatonal

voetgangers-

la seguridad vial

de verkeersveiligheid

la silla de ruedas

de rolstoel

Cuestionario cultural

Cultuurquiz

la comida rápida

het fastfood

cortarse el pelo

je haar knippen

¿nos vamos?

gaan we?

alcalde/desa

de burgemeester

bajar

naar beneden komen

hermano/a (mayor, menor)

de broer/zus (oudste, jongste)

llegar

aankomen

Unidad 5
tener razón

gelijk hebben

