Stepping Stones 3 kgt – Chapter 5: All About the Money
Stone 15
Vragen om een mening:
What do you think of teenagers spending so
much money on clothes?
What’s your opinion on Game TV?
What do you think of parents who don’t listen
to their children?
What’s your opinion on this.
Do you agree with people who say money is
important?
Do you agree with your parents?
Do you agree with her?
Don’t you agree?

Wat vind je van tieners die zo veel geld
uitgeven aan kleding?
Wat is jouw mening over Game TV?
Wat vind je van ouders die niet naar hun
kinderen luisteren?
Wat is jouw mening hierover?
Ben je het eens met mensen die zeggen dat
geld belangrijk is?
Ben je het eens met je ouders?
Ben je het met haar eens?
Vind je ook van niet?

Stone 16
Je mening geven:
I think it isn’t wise to do that.
I think some people should think first before
they say something.
It’s none of my business.
I couldn’t care less.
Yes, I agree.
Yes, I think they’re right.
Yes, that’s a good point.
No, I disagree, because I think it’s not right
for young children to work.
No, I don’t agree, because in my opinion
money is not the most important thing.
No, I don’t think so because I’d say that
parents should listen more to their children.
Perhaps, but I don’t know for sure.
Maybe, but you shouldn’t draw conclusions
too quickly.
You could be right, but there must be a
better way to solve this problem.

Ik denk dat het niet verstandig is om dat te
doen.
Ik denk dat sommige mensen eerst na
zouden moeten denken voordat ze iets
zeggen.
Ik heb er niets mee te maken.
Het maakt mij helemaal niets uit.
Ja, ik ben het ermee eens
Ja. Ik vind dat ze gelijk hebben.
Ja, dat is een goed punt.
Nee, ik ben het ermee oneens, omdat ik het
niet juist vind dat jonge kinderen werken.
Nee, ik ben het er niet mee eens, omdat naar
mijn mening geld niet het belangrijkste is.
Nee, ik vind van niet, omdat ik zou zeggen
dat ouders meer naar hun kinderen zouden
moeten luisteren.
Misschien, maar ik weet het niet zeker.
Misschien, maar je zou niet te snel conclusies
moeten trekken.
Misschien heb je gelijk, maar er moet een
betere manier zijn om dit probleem op te
lossen.

Stone 17
Een telefoongesprek voeren:
Good morning, Lowprice Supermarket. Can I
help you?
Good afternoon, Lowprice Supermarket. How
can I help you?
Can I speak to Ms Dale, please?

Goedemorgen, Lowprice Supermarkt. Kan ik
u helpen?
Goedemiddag, Lowprice Supermarkt. Hoe kan
ik u helpen?
Kan ik mevrouw Dale spreken, alstublieft.
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Could I speak to the manager, please?
One moment please, I’ll put you through.
Can you hold the line, please?
I’m sorry, Ms Dale isn’t in today.
I’m sorry, the manager is in a meeting right
now.
I’m sorry, the line is engaged.
I’ll call again later.
I’ll try again later.
Could I leave a message?
Could you tell Ms Dale I’m interested in the
job?
I’ll tell her you’ve called.
I’ll ask her to call you back.
I’ll leave a note on her desk.
Thank you for your help. Goodbye.
You’re welcome. Goodbye.

Zou ik de manager kunnen spreken,
alstublieft?
Een ogenblik, alstublieft., ik zal u
doorverbinden.
Kunt u aan de lijn blijven, alstublieft?
Het spijt me, mevrouw Dale is er vandaag
niet.
Het spijt me, de manager zit nu in een
vergadering.
Het spijt me, de lijn is bezet.
Ik bel later opnieuw.
Ik probeer het later opnieuw.
Zou ik een bericht achter kunnen laten?
Zou u mevrouw Dale kunnen vertellen dat ik
geïnteresseerd ben in de baan?
Ik zal haar vertellen dat u gebeld hebt.
Ik zal haar vragen om u terug te bellen.
Ik zal een briefje achterlaten op haar bureau.
Bedankt voor uw hulp. Tot ziens.
Graag gedaan. Tot ziens.

Stone 18
Vragen naar iemands werk:
What kind of job do you have?
What do you like about your job?
What do you dislike about your work?
Where do you work?
When do you work?
Could you tell me something about your job?
Could you tell me a few things about your
work?
Could you tell me what the work involves?

Wat voor baan heb je?
Wat vind je leuk aan je baan?
Wat vind je niet leuk aan je werk?
Waar werk je?
Wanneer werk je?
Zou je me iets over je baan kunnen vertellen?
Zou je me een paar dingen over je werk
kunnen vertellen?
Zou je me kunnen vertellen wat het werk met
zich mee brengt?

Stone 19
Vertellen over je werk:
I am a sales assistant
I work as a trainee hairdresser.
I am an electrician.
I have a paper round.
I have a job in a supermarket.
I work in the city centre.
I work at the hairdresser’s.
I work in a shop.
I work on Mondays and Saturdays.
I love my work very much.
I like working with people.
I dislike the stress of the job.
I hate the long working hours.
I dislike the low pay.

Ik ben een winkelbediende.
Ik werk als leerling-kapper.
Ik ben elektricien.
Ik heb een krantenwijk.
Ik heb een baan in een supermarkt.
Ik werk in het centrum van de stad.
Ik werk bij de kapper.
Ik werk in een winkel.
Ik werk op maandag en zaterdag.
Ik houd heel veel van mijn werk.
Ik vind het leuk om met mensen te werken.
Ik heb een hekel aan de stress van de baan.
Ik haat de lange werktijden.
Ik heb een hekel aan de lage verdiensten.
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