Stepping Stones 4 kgt – Chapter 3: Getting out and about
Stone 8
Iets bestellen in een bar/café:
Can I have four beers, please?
Can I have two tuna sandwiches, please?
I’d like to order a cup of hot chocolate.
I’d like to order some toast and an omelette.
I’d like to order two Caesar salads.
Iemand iets aanbieden…
Would you like an orange juice?
How about a quick snack?
Can I offer you something to drink?
I can really recommend the pastry.
I can really recommend the home-made
soup.
Would you like to see the menu?
… en hierop reageren:
Yes, please. I would like to have a diet coke.
Yes, please. I’d like to order a draught.
Yes, please. I’d like to order some chips.
That sounds wonderful.
Om de rekening vragen:
How much is it altogether?
How much do I have to pay?
Can I have the bill, please?
Can I pay in cash?
Could I pay by credit card?

Mag ik vier bier, alstublieft?
Mag ik twee broodjes tonijn, alstublieft?
Ik wil graag een kop warme chocolademelk
bestellen.
Ik wil graag wat toast en een omelet
bestellen.
Ik wil graag twee caesar salades bestellen.
Wilt u een sinaasappelsap?
Wat dacht je van een tussendoortje?
Kan ik u iets te drinken aanbieden?
Ik kan het gebak echt aanbevelen.
Ik kan de eigengemaakte soep echt
aanbevelen.
Wilt u de menukaart zien?
Ja, graag. Ik wil graag een cola light.
Ja, graag. Ik wil graag een tapbiertje
bestellen.
Ja, graag. Ik wil graag wat patat bestellen.
Dat klinkt heerlijk.
Hoeveel is het samen?
Hoeveel moet ik betalen?
Mag ik de rekening, alstublieft?
Kan ik contant betalen?
Zou ik met mijn creditcard kunnen betalen?

Stone 9
Vragen hoe iemand over iets denkt:
Don’t you agree?
Do you think so?
Do you agree with the things that are said?
What’s your opinion on this matter?
What do you think of drunk driving?
Je mening geven:
I think teenagers can have a say in this.
In my opinion adults shouldn’t forbid that
type of clothing.
I’d say it’s no use telling youngsters what
they have to do.
I don’t think drinking at a young age should
be allowed.

Vind je ook niet?
Vind je dat?
Ben je het eens met de dingen die worden
gezegd?
Wat is jouw mening over deze kwestie?
Wat vind je van rijden onder invloed?
Ik vind dat tieners hier wat over te zeggen
mogen hebben.
Naar mijn mening zouden volwassenen dat
soort kleding niet moeten verbieden.
Ik zou zeggen dat het geen nut heeft
jongeren te vertellen wat ze moeten doen.
Ik vind niet dat drinken op een jonge leeftijd
moet worden toegestaan.

I’m against wearing school uniforms.
I’m for smoking in public.
Zeggen dat je het ergens mee eens
bent:
I agree.
I tend to agree.
I think you are right.
I think so too.
Zeggen dat je ergens niet mee eens
bent:
I disagree.
I don’t think so.
I think you’re wrong.
I see your point, but we shouldn’t smoke.
I see what you mean, but drugs are bad.
Stone 10
Vragen wat iemand in zijn vrije tijd
doet…
What do you do in your spare time?
What do you do during the weekend?
What is your favourite pastime?
What is your favourite hobby?
What is your favourite sport?
… en hierop reageren:
In my spare time I do voluntary work.
When school is out I play football.
After doing my chores I work on my
computer.
My friends and I go clubbing on Saturday.
My friends and I like chatting on the Internet.
My friends and I join an arts class after
school.
My friends and I are performing in a school
play.
My favourite pastime is getting together with
some friends.
My favourite pastime is reading a novel.
I like playing basketball most of all.
Being with friends is better than doing my
homework.
I sing in a choir twice a week.
I often go to a concert with my friends.
I usually do my homework.
At weekends I watch TV most of the time.
On weekdays I have to do my paper round.

Ik ben tegen het dragen van
schooluniformen.
Ik ben voor roken in het openbaar.
Ik ben het ermee eens.
Ik neig het ermee eens te zijn.
Ik vind dat je gelijk hebt.
Ik vind dat ook.
Ik ben het ermee oneens.
Ik vind van niet.
Ik denk dat je ongelijk hebt.
Ik begrijp wat je bedoelt, maar we zpouden
niet moeten roken.
Ik begrijp wat je bedoelt, maar drugs zijn
slecht.

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

doe je in je vrije tijd?
doe je tijdens het weekend?
is je favoriete tijdsbesteding?
is je favoriete hobby?
is je favoriete sport?

In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk.
Als de school uit is, speel ik voetbal.
Nadat ik mijn klusjes heb gedaan, werk ik op
mijn computer.
Mijn vrienden en ik gaan uit op zaterdag.
Mijn vrienden en ik houden van chatten op
internet.
Mijn vrienden en ik gaan naar een
kunstcursus na schooltijd.
Mijn vrienden en ik treden op in een
toneelstuk op school.
Mijn favoriete tijdsbesteding is met wat
vrienden bij elkaar komen.
Mijn favoriete tijdsbesteding is een roman
lezen.
Ik hou het meest van basketball spelen.
Met vrienden samen zijn is beter dan mijn
huiswerk maken.
Ik zing twee keer per week in een koor.
Ik ga vaak naar een concert met vrienden.
Ik doe meestal mijn huiswerk.
In het weekend kijk ik voor het grootste
gedeelte van de tijd tv.
Op weekdagen moet ik mijn krantenwijk
doen.

