Stepping Stones 1 bk – Chapter 6: School is Cool
Stone 19
Vragen wat iemand aan het doen is:
What are you doing?
What's he doing?
What is Faye doing?
What are they doing?
Zeggen wat iemand aan het doen is:
I'm doing my homework.
He's running.
She is brushing her hair.
They are listening to music.

Wat
Wat
Wat
Wat

ben je aan het doen?
is hij aan het doen?
is Faye aan het doen?
zijn zij aan het doen?

Ik zit mijn huiswerk te maken.
Hij is aan het rennen.
Zij is haar haar aan het borstelen.
Zij zitten naar muziek te luisteren.

Stone 20
Een mening vragen:
What do you think of the Internet?
What do you think of your teacher?
What does she think of biology?
What do they think about school uniforms?
What does your friend think about history?
What do you think about homework?
Een mening geven:
I think it's too slow.
We think he is fantastic.
She thinks it's difficult.
They think it's really cool.
He thinks it's a bit boring.
I don't like it at all.

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

vind je van internet?
vinden jullie van jullie leraar?
vindt zij van biologie?
vinden zij van schooluniformen?
vindt jouw vriend(in) van geschiedenis?
vind jij van huiswerk?

Ik vind het te langzaam.
Wij vinden hem geweldig
Ze vindt het moeilijk.
Zij vinden het erg cool.
Hij vindt het een beetje saai.
Ik vind het helemaal niet leuk.

Stone 21
When do you have English?
I have English on Mondays.
When do you have history?
I have history on Thursdays.
Where do you have computing?
I have computing in the computer room.
Where do you have music?
I have music in the music room.
Who is your art teacher?
My art teacher is Mrs Smith.
Who is your geography teacher?
His name is Mr Carmichael.

Wanneer heb je Engels?
Ik heb Engels op maandag.
Wanneer heb je geschiedenis?
Ik heb geschiedenis op donderdag.
Waar heb je computerles?
Ik heb computerles in het computerlokaal.
Waar heb je muziek?
Ik heb muziek in het muzieklokaal.
Wie is je tekenlerares?
Mijn tekenlerares in mevrouw Smith.
Wie is je aardrijkskundeleraar?
Hij heet meneer Carmichael.

Stone 22
Vragen wat een woord betekent:
What is 'wiskunde' in English?
How do you say 'moeilijk' in English?
What is that?
What do you mean?

Wat is 'wiskunde' in het Engels?
Hoe zeg je 'moeilijk' in het Engels?
Wat is dat?
Wat bedoel je?

