Stepping Stones 4 KGT – Chapter 1: Crossing borders
Stone 1
Vragen en uitleggen wat iets betekent:
What is a ‘term’?
It’s a part of a school year.
What do you mean by an exchange?
That’s when you go to school in another
country.
What are mashed potatoes?
Crushed potatoes that are mixed with milk.
What is minced meat?
That’s meat that’s cut into very small pieces.
High school?
That’s an American word for secondary
school.
An application?
It’s a form in which you ask permission to
join an organisation.
What is the difference between a primary
school and a secondary school?
What is the difference between a university
and a college?

Wat is een ‘term’?
Het is een gedeelte van een schooljaar.
Wat bedoel je met een uitwisseling?
Dat is wanneer je in een ander land naar
school gaat.
Wat is aardappelpuree?
Fijngestampte aardappels die gemend zijn
met melk.
Wat is gehakt?
Dat is vlees dat in erg kleine stukjes is
gesneden.
High school?
Dat is een Amerikaans woord voor
middelbare school.
Een aanvraag?
Het is een formulier waarin je toestemming
vraagt lid te worden van een organisatie.
Wat is het verschil tussen een basisschool en
een middelbare school?
Wat is het verschil tussen een universiteit en
een hbo-school?

Stone 2
Reageren als je iets of iemand niet begrijpt
Sorry?
Sorry?
Pardon?
Pardon?
I beg your pardon?
Wat zeg je?
I’m sorry, but I don’t understand what you
Het spijt me, maar ik begrijp niet wat je
mean.
bedoelt.
I’m sorry, but I don’t know what you mean.
Het spijt me, maar ik weet niet wat je
bedoelt.
I’m sorry, but I’m not sure what that means. Het spijt me, maar ik ben er niet zeker van
wat dat betekent.
I’m sorry, but I’ve no idea what that means. Het spijt me, maar ik heb geen idee wat dat
betekent.
Can you say that again, please?
Kun je dat nog een keer zeggen, alstublieft?
Could you repeat that, please?
Zou u dat kunnen herhalen, alstublieft?
Could you speak more slowly, please?
Zou u wat langzamer kunnen praten,
alstublieft?
What does this word mean?
Wat betekent dit word?
What is this called in English?
Hoe heet dit in het Engels?
I don’t quite get what you mean.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
Stone 3
Iets vragen over vreemde landen
What is the weather like in your country?
What is a popular sport in Kenya?

Wat voor weer is het in jouw land?
Wat is een populaire sport in Kenia?
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What is the capital of Uganda?
What languages do they speak in the
Netherlands?
What kinds of food are popular in your
country?
What lessons do children have in Kenya?
Do you have many different cultures in
Uganda?
Are there many traditions in the Netherlands?
Is there much traffic in the Netherlands?
Could you give me some information about
your country?
Could you tell me something about your
country?
Where is Morocco?
It’s in North Africa.
In which part of the world is Egypt?
It’s across the Mediterranean.

Wat is de hoofdstad van Oeganda?
Welke talen spreken ze in Nederland?
Welke soorten voedsel zijn populair in jouw
land?
Wat voor lessen hebben kinderen in Kenia?
Hebben jullie veel verschillende culturen in
Oeganda?
Zijn er veel tradities in Nederland?
Is er veel verkeer in Nederland?
Zou je me wat informatie kunnen geven over
jouw land?
Zou je me iets kunnen vertellen over jouw
land?
Waar ligt Marokko?
Het ligt in Noord-Afrika.
In welk deel van de wereld ligt Egypte?
Het ligt aan de overkant van de Middellandse
Zee.

Stone 4
Iets vertellen over een land
It is usually very hot in my country.
It is always a bit sunny in Greece.
It is sometime very hot in Spain.
Football is very popular in Spain.
Basketball is very popular in my country.
The capital of France is Paris.
Most people in Holland speak Dutch.
‘Boerenkool’ and ‘snert’ are popular dishes in
Holland.
In Holland we have people from many
different cultures.
In Holland there are many traditions, like the
‘Elfstedentocht’ and ‘Koninginnedag’.
Holland is a very nice country to live in.
There aren’t any mountains in the
Netherlands.

Het is gewoonlijk erg heet in mijn land.
Het is altijd wat zonnig in Griekenland.
Het is soms heel heet in Spanje.
Voetbal is erg populair in Spanje.
Basketbal is erg populair in mijn land.
De hoofdstad van Frankrijk is Parijs.
De meeste mensen in Nederland spreken
Nederlands.
Boerenkool en snert zijn populaire gerechten
in Nederland.
In Nederland hebben we mensen uit veel
verschillende culturen.
In Nederland zijn veel tradities, zoals de
Elfstedentocht en Koninginnedag.
Nederland is een heel fijn land om in te
wonen.
Er zijn geen bergen in Nederland.
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