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NK18a 

 

[s] = s of c 

 

 

ook enkele 

[k] = c of k  
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NK18a-138 

A 
 

de cel 

de citroen 

de cipier (= bewaker in gevangenis) 

het accent [aksent]  

de docent 

het centraal station 

precies 

 de cello 
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NK18a-138 

B 
 

de centimeter 

de ceder (=naaldboom)  

het cement  

(= plakmiddel tussen stenen) 

het circus [sirkus]  

de cirkel 

het centrum (= het midden) 

de / het pincet  

 (beide lidwoorden zijn juist) 

het proces  
(= rechtszaak; manier waarop iets gaat) 
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NK18a-139 

A 
 

het succes [sukses] 

de cijfers 

   arceren  

(= kleuren met streepjes) 

honderd procent (= helemaal, alles) 

de censor (= wie censuur toepast) 

de ceremonie (= plechtigheid) 

de citruspers  
(= om sinaasappels en citroenen uit te persen) 

concentreren (= je niet laten afleiden) 
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NK18a-139 

B 
 

                  de eencelligen  

(= diertjes die bestaan uit één cel)  

accepteren 

balanceren  
(= proberen je evenwicht te bewaren) 

Celsius  
(= maat voor temperatuur – met hoofdletter) 

   de censuur (=verbod tot publicatie) 

het certificaat (= soort diploma) 

           de cervelaatworst  

            het concept (= ontwerp) 
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NK18a-140 

A 
 

het perceel (= stuk grond) 

excelleren (= uitblinken) 

de exercitie [eksersietsie] (= oefening) 

het hospice  

(tehuis voor doodzieke patiënten) 

kwalificeren (= geschikt maken) 

de nuance (= niet zwart-wit) 

de piercings 
(= huiddoorborende sieraden)  

de race [rees] 
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NK18a-140 

B 
 

de essence [esans] (= smaakstof) 

communiceren (= informatie 

uitwisselen) 

freelance [frielans]  

(= zelfstandige, die niet ergens in dienst is) 

introduceren (= voorstellen; invoeren) 

de licentie (= vergunning) 

de oceaan (= wereldzee) 

de processie (= optocht) 

de procedure (= gang van zaken) 
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NK18a-141 

A 
 

 de narcis 

traceren (= opsporen; trace = spoor) 

de vice-president (= plaatsvervanger) 

de receptie (= ontvangst) 

de bacil (= ziektekiem) 

de cilinder 

het cellofaan (= doorzichtig ‘glaspapier’) 

circa (= ongeveer) 
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NK18a-141 

B 
 

de hyacint  

de voicemail  

de spencer  

merci (= bedankt – in het Frans) 

de officier  
(= iemand die leiding geeft in het leger) 

citeren  
(=tekst van iemand anders gebruiken/herhalen) 

de cineast (= filmmaker) 

de decimaal (=getal achter de komma ) 
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NK18a-142 

A 
 

cruciaal (= bepalend) 

de deciliter (= 1/10 liter) 

expliciet (= nadrukkelijk) 

het incident (= onverwachte gebeurtenis) 

 het klavecimbel  

de lucifer 

het principe  
(beginsel; wat waar of 

belangrijk is) 

het racisme (= denken dat iemand met een 
ander uiterlijk (bv. huidskleur) of afkomst minder is 

dan jij en daarnaar handelen) 
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NK18a-142 

B 
 

decibel (= maat voor geluid) 

de elektricien  
(= monteur voor elektrische leidingen en 

apparaten) 

financieel (= heeft met geld te maken) 

de intercity  
(= sneltrein, die kleinere stations overslaat; 

letterlijk: tussen steden) 

lanceren (= wegschieten) 

het medicijn (= geneesmiddel) 

de provincie  
(= deel van het land met eigen bestuur) 

sociaal  
(= rekening houden met andere mensen) 

 


