Stepping Stones 3 bk – Chapter 5: Money Matters
Stone 18
Vragen naar iemands werk…:
What does he do exactly?
What kind of job do you have?
What can you tell me about the job?
What kind of work did she do before?
What are her working hours?
Where does she work?
When do you work?
How much do you get paid?
Do you like this job?

Wat doet hij precies?
Wat voor soort baan heb je?
Wat kun je me vertellen over de baan?
Wat voor werk deed ze hiervoor?
Wat zijn haar werktijden?
Waar werkt zij?
Wanneer werk je?
Hoeveel verdien je?
Vind je dit een leuke baan?

Stone 19
en daar op antwoorden:
He works as a professional roller skater.
I am a catering assistant.
Sometimes it’s quite a tough job.
She was a teacher.
She works from 6 am till 7 pm.

Hij werkt als professioneel rolschaatser.
Ik ben hulp in de catering.
Soms is het een behoorlijk zware baan.
Ze was lerares.
Ze werkt van zes uur ’s morgens tot 7 uur ’s
avonds.
He works at a hospital.
Hij werkt in een ziekenhuis.
I have a paper round.
Ik heb een krantenwijk.
I have a job in a supermarket.
Ik heb een baan bij een supermarkt.
I work on Mondays and Fridays from eight till Ik werk op maandag en vrijdag van acht tot
five.
vijf.
I get ten pounds an hour.
Ik verdien tien pond per uur.
I like this job very much.
Ik vind deze baan erg leuk.
Stone 20
Een telefoongesprek voeren:
Good morning, Chris speaking.
Good morning, Luton College. Can I help
you?
Robbie, telephone for you. It’s Jackie.
Can I speak to Ms Drape, please?
Hello, could you put me through to Mrs
O’Brien?
Would you tell her I called, please?
Oh, I’m sorry, I’m afraid I’ve got the wrong
number.
Could you repeat that number, please?
Reageren in een telefoongesprek:
Hi, it’s me, Jackie. Is Robbie in?
Just a moment.
I’m afraid he’s out.

Goedemorgen, met Chris.
Goedemorgen, Luton College. Kan ik u
helpen?
Robbie, telefoon voor je. Het is Jackie.
Kan ik mevrouw Drape spreken, alstublieft.
Hallo, kunt u me doorverbinden met
mevrouw O’Brien?
Wilt u haar zeggen dat ik gebeld heb,
alstublieft?
Oh, het spijt me. Ik ben bang dat ik het
verkeerde nummer heb gedraaid.
Kunt u het nummer herhalen, alstublieft?
Hoi, met Jackie. Is Robbie thuis?
Een ogenblikje, alstublieft.
Ik ben bang dat hij er niet is.
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I’m afraid she’s in a meeting until 4.00 pm.

Ik ben bang dat ze tot vier uur in een
vergadering zit.
I’m sorry, she’s not in right now. Can I take a Het spijt me, she is er op dit moment niet.
message?
Kan ik een boodschap aannemen?
She’ll call you back soon.
Ze belt u snel terug.
Could you hold the line, please?
Blijft u aan de lijn, alstublieft.
Could you repeat your name, please?
Kunt u uw naam nog een keer zeggen
alstublieft?
Wilt u een bericht achterlaten?
Would you like to leave a message?
Stone 21
Vragen naar iemands mening/Je
mening geven:
What do you think?
I’d say, it’s a good idea.
What do you think of it?
I think it’s impossible.
What’s your opinion?
In my opinion, you shouldn’t do it.
Do you agree?
No, I don’t think so.
Do you agree with him?
No, I think what he says isn’t right.
Don’t you agree?
I don’t really agree.
I think so, too.
Yes, I think you’re right.
I don’t think so, because it’s not fair.
Yes, that’s a good point.
I disagree. That’s why I won’t give you the
money.
I agree with you.

Wat vind jij?
Ik denk dat het een goed idee is.
Wat vind jij er van?
Ik denk dat het onmogelijk is.
Wat is jouw mening?
Volgens mij moet je het niet doen.
Ben je het ermee eens?
Nee, ik denk het niet.
Ben je het met hem eens?
Nee, ik denk dat wat hij zegt, niet juist is.
Ben je het er niet mee eens?
Ik ben het er niet echt mee eens.
Dat vind ik ook.
Ja, ik vind dat je gelijk hebt.
Dat vind ik niet, omdat het oneerlijk is.
Ja, dat is een goed punt.
Ik ben het er mee oneens. Daarom geef ik
je het geld niet.
Ik ben het met je eens.
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