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Mondelinge taalvaardigheid Basisberoepsgerichte leerweg 

 
Bij dit onderdeel van je mondeling examen, beoordelen we je mondelinge 
taalvaardigheid. Je leerkracht geeft je ongeveer 10 opdrachten op uit de lijst van 
opdrachten die hieronder staan afgedrukt. Je moet binnen drie seconden reageren. 
Let ook op je uitspraak en intonatie(hoe je het zegt) 
 
 
STEPPING STONES DEEL 1 
 
1.1 
1 Zeg: `Ik vind voetballen leuk.' 
2 Zeg: `Ik ben dol op zwemmen.' 
3 Zeg: `Ik oefen elke zaterdag.' 
4 Zeg: `Het is een goedkope hobby.' 
5 Zeg: `Ik heb een hekel aan afwassen.' 
6 Zeg: `Peter heeft een hekel aan dansen.' 
7 Zeg: `Peter vindt tennissen niet leuk.' 
8 Zeg: `Hij is weg van volleyballen.' 

 9 Zeg: `Mijn hobby is lezen.' 
10 Zeg: `Ik houd van paardrijden.' 
11 Zeg: `Ik train alleen.' 
12 Zeg: `Het is niet gevaarlijk.' 
13 Zeg: `Ik vind dansen niet leuk.' 
14 Zeg: `Shirley vindt dansen leuk.' 
15 Zeg: `Shirley is weg van computerspelletjes spelen.' 
16 Zeg: `Ze heeft een hekel aan studeren.' 

  
1.2 
1 Zeg: `Dit is Mr Evans. Hij is mijn opa.' 
2 Zeg: `Dit zijn Clive en Marsha. Ze zijn mijn vader en moeder.' 
3 Zeg: `Is hij je broer?' 
4 Zeg: `Nee, dat is hij niet. Hij is m'n oom.' 
5 Zeg: `Zijn zij je zusjes?' 
6 Zeg: `Ja, dat zijn ze.' 
7 Zeg: `Wat is je naam?' 
8 Zeg: `Wat is je telefoonnummer?' 
9 Zeg: `Waar ben je geboren?' 
10 Zeg: `Wat is je nationaliteit?' 
11 Zeg: `We gaan samen winkelen.' 
12 Zeg: `Vrienden praten samen over boeken.' 
13 Zeg: `Ze spelen samen tennis.' 
14 Zeg: `Hij is dik.' 
15 Zeg: `Ze is niet mager.' 
16 Zeg: `Mijn vriend heeft blauwe ogen.' 
17 Zeg: `Hij heeft sproeten.' 
18 Zeg: `Haar zus is sterk.' 
19 Zeg: `Haar haar is steil.' 
20 Zeg: `Zijn haar is blond.' 
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 1.3 
1 Zeg: `Hallo, met Sheila.' 
2 Vraag: `Spreek ik met meneer Brown?' 
3 Zeg: `Hallo Ian, met mij.' 
4 Zeg: `Tot morgen.' 
5 Zeg: `Tot ziens.' 
6 Vraag: `Is Mrs Green thuis?' 
7 Zeg: `Nee, ze is weg.' 
8 Zeg: `Kunt u langzamer praten, alstublieft?' 
9 Vraag: `Kan ik Ajaib spreken, alstublieft?' 
10 Zeg: `Nee, hij is niet thuis.' 
11 Zeg: `Ik begrijp het niet.' 
12 Vraag: `Is Dolly thuis?' 
13 Zeg: `Nee, zij is er niet.' 
14 Zeg: `Kunt u dat nog een keer zeggen, alstublieft?' 
15 Zeg: `Ik spreek niet zo goed Engels.' 
 
1.4 
1 Vraag: `Weet jij wat duiven zijn?' 
2 Vraag: `Eten kikkers zaadjes?' 
3 Zeg: `Papegaaien hebben veren.' 
4 Zeg: `Een olifant leeft niet in de jungle.' 
5 Zeg: `Honden zijn tamme dieren.' 
6 Zeg: `Ik ben tegen het schieten van leeuwen.' 
7 Zeg: `Ik denk dat het niet goed voor hen is.' 
8 Zeg: `De neus van onze kat is bruin.' 
9 Zeg: `De oren van Trixie zijn lang.' 
 
1.5 
1 Het is avond. Hoe begroet je een mevrouw op een beleefde manier? 
2 Je bent bij een Engelse vriendin op bezoek geweest. Hoe zeg je gedag als je 

weggaat? 
3 Vraag: `Hebt u peren?' 
4 Zeg: `Ik heb geen wisselgeld.' 
5 Vraag: `Hebt u een plastic tas?' 
6 Vraag: `Kan ik een zakje chips krijgen?' 
7 Zeg: `Ik zou graag een glas sinaasappelsap willen.' 
8 Vraag: `Hoeveel kost een Engels ontbijt?' 
9 Het is ochtend. Hoe groet je een meneer op een beleefde manier? 
10 Zeg : `Tot ziens.' 
11 Vraag: `Heb je een plastic tas?' 
12 Zeg: `Hij heeft geen komkommers.' 
13 Zeg: `Ik wil graag een blikje cola.' 
14 Vraag: `Hoeveel kosten die worstjes?' 
15 Zeg: `Deze snoepjes kosten negenenveertig p per zak.' 
16 Vraag: `Hoeveel kost deze biefstuk?' 
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1.6 
1 Vraag: `Wat vind je van aardrijkskunde?' 
2 Vraag: `Wat vind je van muziek?' 
3 Vraag: `Wanneer heb je wiskunde?' 
4 Vraag: `Wat vind je van je gymleraar?' 
5 Vraag: `Wat vind je vriendin van tekenen?' 
6 Vraag: `Wat betekent humanities?' 
7 Vraag: `Waar heb je dat vak?' 
8 Vraag: `Wanneer heb je wiskunde?' 
9 Zeg: `Ik heb wiskunde op maandag.' 
10 Vraag: `Wat vind je vriendin van de vakanties?' 
11 Zeg: `Zij houdt helemaal niet van de vakanties.' 
12 Vraag: `Wat vind je leuker tekenen of muziek?' 
13 Zeg: `Ik vind tekenen leuker.' 
14 Vraag: `Zijn zij grappiger dan de conciërge?' 
15 Zeg: `Onze conciërge is de grappigste man die ik ken.' 
 
1.7 
1 Zeg over de telefoon tegen je vriend: `Vergeet niet terug te bellen.' 
2 Zeg: `Mijn vader is van plan om naar het buitenland te reizen.' 
3 Zeg: `Sla bij de verkeerslichten rechtsaf.' 
4 Zeg: `Ik ga mijn koffer pakken.' 
5 Zeg: `Pardon. Kunt u mij vertellen waar het museum is?' 
6 Zeg: `Ga rechtdoor en neem de derde weg links.' 
7 Zeg tegen je moeder: `Je moet de sleutel niet aan de receptie teruggeven.' 
8 Vraag aan een leraar: `Weet u waar lokaal 12 is?' 
9 Zeg tegen je vrienden: `Wacht op mij!' 
10 Zeg: `Ik ga logeren bij mijn oom en tante.' 
11 Vraag aan een medewerker bij het VVV-kantoor: `Kunt u mij vertellen waar het 

station is?' 
12 Zeg: `Steek de rivier over. Het station is aan het einde van de straat.' 
13 Zeg: `Niet roken in het museum alstublieft.' 
14 Zeg: `Mijn vriendin is van plan om met het vliegtuig naar Londen te reizen.' 
15 Zeg: `Sorry. Weet u waar de bioscoop is?' 
16 Zeg: `Sla bij het kruispunt linksaf.' 
 
1.8 
1 Vraag: `Waar kan ik een zwempak vinden?' 
2 Zeg: `Die zijn op de begane grond.' 
3 Vraag: `Welke maat heb je?' 
4 Zeg: `Ik heb maat 32.' 
5 Vraag: `Welke kleur wil je?' 
6 Zeg: `Kan ik de roze proberen?' 
7 Vraag: `Wat vind jij ervan? 
8 Zeg: `Ik weet het nog niet.' 
9 Vraag: `Waar is de dameskleding?' 
10 Zeg: `In de kelder.' 
11 Vraag: `Waar kan ik de riemen vinden?' 
12 Zeg: `Naast de uitgang.' 
13 Zeg: `Ik zou graag de donkerblauwe spijkerbroek passen.' 
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14 Zeg: `Ik ben er niet helemaal zeker van.' 
15 Vraag: `Wat vind jij ervan?' 
16 Zeg: `Ik kan niet beslissen.' 
17 Zeg: `Zijn sokken passen niet bij elkaar, hè?' 
18 Zeg: `Zijn schoenen zijn bruin, nietwaar?' 
19 Zeg: `Zijn sweater is niet warm, hè? 
20 Zeg: `Haar spijkerbroek ziet er vreselijk uit, vind je niet?' 
21 Zeg: `Zijn T-shirt is heel groot, vind je niet?' 
22 Zeg: `Haar broek is niet trendy, hè?' 
23 Zeg: `Mijn haar is bruin, nietwaar?' 
24 Zeg: `Jouw ogen zijn niet groen, hè?' 
 
1.9 
1 Zeg: `Mijn moeder maakt nooit haar bed op.' 
2 Zeg: `Ik ruim soms mijn kamer op.' 
3 Vraag: `Wil je mijn kamer zien?' 
4 Zeg: `Ik wil graag een bad nemen.' 
5 Vraag: `Wat ben je aan het doen?' 
6 Zeg: `Ik zit te lezen.' 
7 Vraag: `Wat zijn zij aan het doen?' 
8 Zeg: `Ze zitten te eten.' 
9 Zeg: `Mijn vader doet vaak de afwas.' 
10 Zeg: `Mijn vriendin doet altijd haar huiswerk.' 
11 Vraag: `Zou je iets willen drinken?' 
12 Zeg: `Ik zou heel graag je huis willen zien.' 
13 Zeg: `Ik wil douchen.' 
14 Vraag: `Wat ben je aan het doen?' 
15 Zeg: `Ik ben mijn tanden aan het poetsen.' 
16 Zeg: `Ze zijn aan het spelen.' 
 
 
 
STEPPING STONES DEEL 2 
 
2.1 
1 Vraag: `Wat voor weer wordt het morgen?' 
2 Vraag: `Zal er vannacht mist zijn?' 
3 Zeg: `Het zal in het westen bewolkt zijn.' 
4 Zeg: `Er zullen zondag buien zijn.' 
5 Zeg: `Ik denk dat het gaat opklaren.' 
6 Zeg: `Er zal niet veel wind zijn.' 
7 Zeg: `Hij heeft vorige week een ongeluk gehad.' 
8 Zeg: `Vorige week heb ik haar een fiets gegeven.' 
9 Zeg: `Zij heeft vorig jaar een nieuwe auto gekocht. 
10 Zeg: `Ik ben het niet met je eens.' 
11 Vraag: `Wordt het dit weekend mooi weer?' 
12 Zeg: `Het gaat sneeuwen in Schotland.' 
13 Zeg: `Het zal zonnig zijn in het westen.' 
14 Zeg: `Er zal zondag geen regen zijn.' 
15 Zeg: `Het zal in het weekeinde sneeuwen.' 
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16 Zeg: `Er zal vanavond wat wind zijn.' 
17 Zeg: `Twee jaar geleden heeft hij een fietser aangereden.' 
18 Zeg: `Hij is gisteren thuisgekomen.' 
19 Zeg: `Na het ongeluk heeft zij de politie gebeld.' 
20 Zeg: `Je hebt gelijk.' 
21 Vraag of het dit weekend mooi weer wordt. 
22 Zeg dat het gaat sneeuwen in Schotland. 
23 Zeg dat het zonnig zal zijn in het westen. 
24 Zeg dat er zondag geen regen zal zijn. 
25 Zeg dat het in het weekeinde zal sneeuwen. 
26 Zeg dat er vanavond wat wind zal zijn. 
27 Zeg dat die man twee jaar geleden een fietser heeft aangereden. 
28 Zeg dat hij gisteren is thuisgekomen. 
29 Zeg dat zij na het ongeluk de politie heeft gebeld. 
30 Zeg dat ik gelijk heb. 
 
2.2 
1 Vraag: `Wat is er aan de hand?' 
2 Zeg: `Ik heb keelpijn.' 
3 Vraag: `Hoe is het met je zus?' 
4 Zeg: `Het gaat al veel beter met haar, dank je.' 
5 Vraag: `Sliep de kat gisternacht op je bed? 
6 Beantwoord de vraag bij 5 met: `Ja.' 
7 Vraag: ` Hoe heb je het haar verteld?' 
8 Zeg: `Ze werden niet beter.' 
9 Vraag: `Waarom drink je niet veel water?' 
10 Zeg: `Als ik jou was zou ik geen vet voedsel eten.' 
11 Vraag: `Is alles goed met je?' 
12 Zeg: `Ik heb hoofdpijn.' 
13 Vraag: `Hoe voel je je? 
14 Zeg: `Ik voel me vreselijk.' 
15 Vraag: `Heb je de slang vorig jaar gekocht?' 
16 Beantwoord de vraag bij 5 met: `Nee.' 
17 Vraag: `Waar hebben ze het hem gevraagd?' 
18 Zeg: `De kat heeft niet overgegeven.' 
19 Vraag: `Waarom probeer je niet gezond te eten?' 
20 Zeg: `Je moet veel slapen.' 
21 Vraag je vriend of alles goed met hem is. 
22 Zeg dat je hoofdpijn hebt. 
23 Vraag je vriendin hoe zij zich voelt. 
24 Zeg dat je je vreselijk voelt. 
25 Vraag of je buurman de slang vorig jaar gekocht heeft. 
26 Iemand vraagt je of je wist dat je tante ziek was. Zeg dat je dat niet wist. 
27 Je ziet dat twee mannen je neef iets vragen. Vraag je neef wat ze hem 

gevraagd hebben. 
28 Zeg dat de kat niet heeft overgegeven. 
29 Vraag je buurmeisje waarom ze niet gezond probeert te eten. 
30 Zeg tegen je zus dat ze veel moet slapen. 
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2.3 
1 Vraag: `Hoe laat is het?' 
2 Zeg: `Het is twaalf uur.' 
3 Zeg: `Het is half twaalf.' 
4 Vraag: `Mag ik die film zien?' 
5 Zeg: `Nee, dat mag je niet.' 
6 Vraag: `Wat is er op tv vanmiddag?' 
7 Zeg: `Dat weet ik niet.' 
8 Vraag: `Hoe laat komt The Adventures of Shirley Jones?' 
9 Zeg: `Zondag om vijf over negen.' 
10 Zeg: `Vanavond geven de Stones een concert in De ArenA.' 
11 Vraag hoe laat het is. 
12 Zeg dat het twaalf uur is. 
13 Zeg dat het half twaalf is. 
14 Vraag of je die film mag zien. 
15 Zeg dat dat niet mag. 
16 Vraag wat er vanmiddag op de tv is. 
17 Zeg dat je dat niet weet. 
18 Vraag hoe laat The Adventures of Shirley Jones komt. 
19 Zeg dat dat zondag om vijf over negen is. 
20 Zeg dat de Stones vanavond een concert in De ArenA geven. 
 
2.4 
1 Zeg: `Mijn zus speelt al zes of zeven jaar volleybal.' 
2 Zeg: `Het concert begint om half negen.' 
3 Zeg: `Skeeleren is de laatste paar jaar erg populair geworden.' 
4 Zeg: `Mijn broer is geboren op 30 oktober 1990.' 
5 Zeg: `De volgende trein naar Oxford vertrekt over 20 minuten.' 
6 Vraag: `Sinds wanneer zien zij elkaar elke woensdag?' 
7 Zeg: `Mijn moeder heeft op 3 juli 1976 een concert van Bob Marley gezien.' 
8 Zeg dat je vader voetbal nooit leuk heeft gevonden. 
9 Zeg dat de winkels om vijf uur sluiten. 
10 Vraag je klasgenoot hoe lang hij/zij hier al woont. 
11 Zeg dat Elvis Presley is gestorven op 16 augustus 1977. 
12 Zeg dat haar trein om half vijf aankomt. 
13 Zeg dat je altijd al een skateboard wilde hebben. 
14 Zeg dat The Beatles populair werden in de jaren zestig. 
 
2.5 
1 Vraag: `Wat was Peter aan het doen toen hij Kelly zag.' 
2 Zeg: `Zij zaten te kussen toen haar moeder belde.' 
3 Vraag: `Heb je zin om vrijdag met me naar een concert te gaan?' 
4 Zeg: `Ik ben bang dat ik niet kan, omdat ik morgen jarig ben.' 
5 Zeg: `Hallo. Ik heet Mark. En dit is mijn broer Tom.' 
6 Vraag: `Hoe gaat het met u?' 
7 Zeg: `Mijn zus wil lerares worden.' 
8 Zeg: `Mijn favoriete film is Mathilda.' 
9 Zeg: `Wij hopen dat jij veel kaarten zult krijgen.' 
10 Zeg: `Zij kijkt ernaar uit jou te ontmoeten.' 
11 Vraag: `Wat was jij aan het doen toen ik jou gisteren zag.' 
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12 Zeg: `Ik was mijn haar aan het wassen toen jij belde.' 
13 Vraag: `Wat vind je ervan om morgen mee te gaan naar het zwembad.' 
14 Zeg: `Ik zou graag willen, maar ik heb het morgen druk.' 
15 Zeg: `Hallo. Ik heet John. En dit zijn mijn zussen Tessa en Kate.' 
16 Vraag: `Heeft u mijn moeder al ontmoet?' 
17 Zeg: `Mijn ouders wonen tegenover een grote scholengemeenschap.' 
18 Zeg: `Mijn broer studeert geschiedenis in Oxford.' 
19 Zeg: `Mijn ouders kijken er naar uit mijn vrienden te ontmoeten.' 
20 Zeg: `Zij hoopt dat ze een valentijnskaart zal krijgen.' 
21 Vraag aan een vriendin wat ze aan het doen was toen jij belde. 
22 Zeg dat je bij het zwembad zat toen zij aankwamen. 
23 Vraag aan een vriend of hij zin heeft om vanavond naar de bioscoop te gaan. 
24 Zeg dat je bang bent dat je niet kunt, omdat je morgen jarig bent. 
25 Stel jezelf en je vriendin Sheila aan iemand voor. 
26 Zeg dat je het leuk vindt hem/haar te ontmoeten. 
27 Zeg dat je model wilt worden. 
28 Zeg tegen je penvriend dat je ernaar uitkijkt om hem daar te zien. 
29 Zeg dat je hoopt dat je een goed cijfer zult krijgen. 
20 Zeg dat je verschrikkelijk veel zin in een chocolaatje hebt. 
 
2.6 
1 Zeg: `Het zou je slimmer kunnen maken.' 
2 Zeg: `Je resultaten zouden eronder kunnen lijden.' 
3 Vraag: `Hoe laat is het avondeten klaar?' 
4 Vraag: `Wanneer serveren jullie het ontbijt?' 
5 Vraag: `Wil je wat koffie?' 
6 Zeg: `Ja graag.' 
7 Zeg: `Het spijt me. Ik dacht dat het van mij was.' 
8 Zeg: `Dat is wel goed.' 
9 Zeg: `De artiesten spelen goed.' 
10 Zeg tegen je vriend dat hij langer zou kunnen leven. 
11 Vraag je neef hoe laat jullie ontbijten. 
12 Vraag je ober hoe laat ze de lunch serveren. 
13 Vraag je vriend of hij een kop thee wil. 
14 Iemand biedt je een glas bier aan. Weiger dat beleefd. 
15 Zeg dat het je erg spijt. 
16 Zeg dat het er niet toe doet. 
17 Zeg dat ze fantastisch dansen. 
18 Zeg tegen je vriendin dat ze vreselijk zingt. 
 
2.7 
1 Zeg: `Ik ben blut, omdat ik al mijn geld aan cd's heb uitgegeven.' 
2 Zeg: `Ik ben uitgeput, omdat ik zo hard heb gewerkt.' 
3 Zeg: `Ik ben blij, omdat ik ben geslaagd voor mijn examen.' 
4 Zeg: `Ik heb vorige week gevochten.' 
5 Zeg: `Tom en Craig zijn in 1998 vrienden geworden.' 
6 Feliciteer een vriend met zijn nieuwe baan. 
7 Feliciteer een vriendin met haar verjaardag. 
8 Zeg: `Doe de groeten aan Miriam.' 
9 Zeg dat je boos bent omdat iemand je thee heeft opgedronken. 
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10 Zeg dat Jane blij is omdat jij de badkamer hebt schoongemaakt. 
11 Zeg dat je vriend gisteren bier heeft gedronken. 
12 Zeg dat je vorige week een brief hebt geschreven. 
13 Zeg dat je eergisteren met Jack hebt gepraat. 
14 Wens een vriendin een gelukkig nieuwjaar. 
15 Wens een vriend succes. 
16 Een vriend is geslaagd voor zijn rijexamen. Feliciteer hem daarmee. 
 
 
2.8 
1 Zeg: `Dit is het station.' 
2 Zeg: `Dat zijn onze papieren.' 
3 Vraag: `Waar is de geldautomaat?' 
4 Vraag: `Hoeveel kost een brief naar Nederland?' 
5 Zeg: `Ik wil deze ansichtkaart graag naar Nederland versturen.' 
6 Vraag: `Van welk perron vertrekt de trein naar Birmingham?' 
7 Vraag: `Wanneer komt de volgende trein aan?' 
8 Zeg: `Twee enkele reizen naar Bath, alstublieft.' 
9 Zeg: `Dat is het meisje dat ik in Engeland heb ontmoet.' 
10 Zeg: `Dit zijn onze postzegels.' 
11 Zeg: `Ik wil graag wat geld wisselen.' 
12 Vraag: `Kan ik mijn cheques hier verzilveren?' 
13 Zeg: 'Ik wil graag tien postzegels.' 
14 Vraag: `Hoeveel kost een dagretour naar Harwich?' 
15 Vraag: `Op welk perron komt de Intercity aan?' 
16 Zeg: `Een retourtje naar Liverpool, alstublieft.' 
17 Zeg dat dat onze camping is. 
18 Zeg dat dit jouw geld is. 
19 Vraag waar je je geld kunt wisselen. 
20 Vraag hoeveel een brief naar Nederland kost. 
21 Zeg dat je deze ansichtkaart graag wilt versturen. 
22 Vraag op welk perron de Shuttle aankomt. 
23 Vraag of je moet overstappen. 
24 Zeg dat je een enkele reis naar Leeds wilt. 
25 Je bent op een camping bij Londen en je wijst jullie caravan aan die verderop 

staat.  Wat zeg je? 
26 Je bent op een Engels station en je wilt een retourtje naar Brighton.  Wat zeg 

je? 
27 Je hebt op een Engels station een kaartje naar Oxford gekocht en je wilt 

weten wanneer je trein vertrekt.  Wat vraag je? 
28 Je bent op een station in Londen en je wilt weten op welk perron de Shuttle 

aankomt.  Wat vraag je? 
29 Je bent in een bank in Engeland en je zoekt de geldautomaat.  Wat vraag je? 
30 Je bent in een bank in Engeland en wilt wat Nederlands geld wisselen.  Wat 

zeg je? 
31 Je bent in een Engels postkantoor en je wilt weten hoeveel het kost om 

ansichtkaarten naar Nederland te sturen.  Wat vraag je? 
32 Je bent in een Engels postkantoor en je wilt graag een brief naar Nederland 

sturen.  Wat zeg je? 
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2.9 
1 Vraag: `Hebt u Adidas gymschoenen?' 
2 Vraag: `Zijn er ook speciale aanbiedingen? 
3 Zeg: `Ik vind deze erg leuk. Ik neem ze.' 
4 Zeg: `Ze zijn geweldig!' 
5 Zeg: `Ik vind de kleur niet mooi. Ik ga het ergens anders proberen.' 
6 Vraag of iemand iets wil herhalen. 
7 Zeg: `Hij zou ons niet weer moeten bellen.' 
8 Zeg: `Ik ben het zat!' 
9 Vraag: `Is er ook een goedkopere?' 
10 Vraag: `Hoe duur zijn ze?' 
11 Zeg: `Deze past precies. Ik neem hem.' 
12 Zeg: `Ze zijn te duur. Ik ga het ergens anders proberen.' 
13 Zeg: `Zoveel geld heb ik niet.' 
14 Je ziet een voorwerp maar weet de Engelse naam niet. Vraag een Engelsman 

hoe het heet. 
15 Zeg: `Ze moeten de volgende keer voorzichtiger zijn.' 
16 Zeg: `Ik heb er meer dan genoeg van.' 
17 Je ziet een leuk T-shirt. Vraag de verkoper welke maat het is. 
18 Zeg dat het T-shirt erg leuk vindt, en dat je het neemt. 
19 Je ziet een paar mooie schoenen. Vraag de verkoper waar ze van gemaakt 

zijn. 
20 Zeg dat deze schoenen niet passen en dat je het ergens anders gaat 

proberen. 
21 Iemand legt je iets uit. Zeg dat je het niet begrijpt. 
22 Vraag of iemand langzamer wil praten. 
23 Zeg tegen je zus dat ze niet boos op je moet zijn. 
24 Zeg tegen een Engelse vriend dat hij niet nieuwe gymschoenen hoeft te 

kopen. 
25 Iemand zegt dat hij basketbal erg leuk vindt. Zeg dat je het haat. 
 
 
 
STEPPINGSTONES DEEL 3 BASIC 
 
3.1  
1 Vraag: "Ben je op zoek naar avontuur?" 
2 Vraag: "Geloof jij in spoken?" 
3 Vraag: "Heb je wel eens een buitenaards wezen gezien?" 
4 Vraag: "Voor welk soort monsters ben je bang?" 
5 Vraag: "Kun je me er wat meer over vertellen?" 
6 Zeg: "Het is een tekenfilm." 
7 Vraag: "Waar speelt de film 'The X Files' zich af?" 
8 Zeg: "De film speelt zich af in Texas." 
9 Zeg: "We zouden op tijd moeten vertrekken." 
10 Zeg: "Je moet de kaartjes vandaag kopen." 
11 Zeg: "Hij had beter moeten luisteren." 
12 Zeg: "Ik had eerder moeten vertrekken." 
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13 Vraag: "Ben je geïnteresseerd in films?" 
14 Vraag: "Wat voor soort film is het?" 
15 Zeg: "Het is een actiefilm." 
16 Vraag: "Wat is de titel van de film?" 
17 Zeg: "De titel van de film is 'Rocky'." 
18 Vraag: "Wie is de hoofdpersoon?" 
19 Zeg: "Buffy is de hoofdpersoon." 
20 Vraag: "Kun je me er wat meer over vertellen?" 
21 Zeg: "Ik moet er aan denken haar een kaart te sturen." 
22 Zeg: "Ik had haar advies moeten opvolgen." 
23 Je gaat met een Engelse vriend naar de bioscoop. Je wilt eerst wat meer over 

de film weten. Wat vraag je? 
24 Je gaat naar de bioscoop met een vriendin. Je wilt weten welke acteurs in de 

film spelen. Wat vraag je? 
25 Je wilt weten voor welk soort monsters je klasgenoot bang is. Wat vraag je? 
26 Je gaat op vakantie met je Engelse neef. Hij komt altijd te laat en je moet een 

trein halen. Je vindt dat jullie op tijd moeten vertrekken. Wat zeg je? 
27 Morgen wordt je oma 67. Je moet niet vergeten haar een kaart te sturen. Wat 

zeg je? 
28 Je bent op een schoolreis. Twee leerlingen zijn de weg kwijt omdat ze niet 

opletten en altijd zitten te kletsen. Ze hadden beter moeten luisteren. Wat zeg 
je? 

29 Een klasgenoot zegt dat hij in spoken gelooft. Je wilt weten in welk soort 
spoken hij gelooft. Wat zeg je? 

30 Je logeert bij een vriend in Engeland. Hij wil graag naar de film en je weet een 
goede avonturenfilm. Je wilt weten of hij op zoek is naar avontuur. Wat vraag 
je? 

31 Je hebt net naar 'Jaws' gekeken. Een vriendin vraagt waar de film over gaat. 
Wat zeg je? 

32 Je hebt geld geleend aan een klasgenoot om kaartjes voor een concert te 
kopen. Vandaag is de laatste dag van de voorverkoop. Ze moet die kaartjes 
vandaag kopen. Wat zeg je? 

33 Je was net te laat en hebt je trein gemist. Je had wat eerder moeten 
vertrekken. Wat zeg je? 

34 Een vriendin lag in het ziekenhuis. Je hoort dat ze weer thuis is. Je wou dat je 
er aan had gedacht haar een kaartje te sturen. Wat zeg je? 

35 Je moeder is vergeten de telefoonrekening te betalen. Nu is jullie telefoon 
afgesloten. Jullie hadden op tijd moeten betalen. Wat zeg je? 

 
 
3.2 
1 Mijn voornaam is Peter en mijn achternaam is de Boer. 
2 Ik woon in een klein dorp. 
3 Ik ben lid van een club. 
4 Ik ben goed in zingen. 
5 Ik werk vooral in het weekend. 
6 Ik werk als vrijwilliger. 
7 Wat voor baan heb je? 
8 Wat vind je leuk aan je werk? 
9 Ik vind vroeg opstaan vervelend. 
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10 Ik heb een hekel aan wachten in de regen. 
11 Zeg: "Ik kom uit Nederland." 
12 Vraag: "Mag ik je een paar vragen stellen?" 
13 Vraag: "Wat is je achternaam?" 
14 Zeg: "Ik ben lid van Greenpeace." 
15 Zeg: "Soms is het een vrij moeilijk baantje." 
16 Vraag: "Waar werk je?" 
17 Zeg: "Ik ben verkoper." 
18 Zeg: "Ik werk in het ziekenhuis." 
19 Vraag: "Kun je me iets over je werk vertellen?" 
20 Zeg: "Ik werk graag met mensen." 
 
 
3.3 
1 Ik houd van auto's. Vooral van de Engelse. 
2 Zij wachten op hun ouders. 
3 Mijn oom gaat elke winter naar Spanje. 
4 Wij zitten naar het nieuws te luisteren. 
5 Ik ben nog nooit in Amerika geweest. 
6 Mijn zusje is aan het zwemmen. 
7 Ik heb nog nooit zoiets gezien. 
8 Mijn vader is de krant aan het lezen. 
9 Kunt u mij een folder sturen? 
10 Op zondag ga ik altijd uit. 
11 Mijn vader is aan het tennissen met zijn vrienden. 
12 Mijn moeder leest elke week een boek. 
13 Kan ik voor vanavond een tafel voor twee reserveren? 
14 Ik houd van appels. Vooral van de gele. 
15 De beste speler is die met nummer 5. 
16 Ik heb nog nooit coca cola geproefd. 
 
3.4 
1 Kunt u dat nog een keer zeggen, alstublieft? 
2 Wat vind jij van winkeldiefstal? 
3 Kun je ons er iets meer over vertellen? 
4 Ik zou niet alleen naar huis gaan als ik jou was. 
5 In de winter moet je een warme trui dragen. 
6 Hij droeg een zwart T-shirt en een spijkerbroek. 
7 Ik hoop dat we veel brieven krijgen. 
8 Ik schaam me dat ik hem een dief genoemd heb. 
9 Goedemiddag meneer. Mag ik u een paar vragen stellen? 
10 Ik hoop dat we veel telefoontjes krijgen. 
11 Ik schaam me dat ik haar stom heb genoemd. 
12 Ik ben bang dat ik de vraag niet begrijp. 
13 Als ik jou was zou ik dat niet meer zeggen. 
14 Je moet je er geen zorgen over maken. 
15 Van welk van deze boeken houd jij het meest? 
16 De jongen had krullend haar en een lelijk litteken. 
17 Je hebt foto's van je gekneusde enkel laten maken. De dokter vertelt je de 

uitslag. Hij zegt dat je je er geen zorgen over moet maken. Wat zegt hij? 



 12 

18 Je haalt je klasgenoot op om samen naar school te gaan. Hij ziet er erg 
beroerd uit. Je zegt dat als hij zich ziek voelt, hij niet naar school moet gaan. 
Wat zeg je? 

19 Je buurjongen heeft gezien dat een vriend een fiets heeft gestolen. Hij vraagt 
aan zijn vader wat hij moet doen. Deze zegt dat hij het de politie moet 
vertellen. Wat zegt hij? 

20 Je moeder vertelt dat je tante ziek is. Je zou daar deze week gaan logeren. Je 
zegt dat je hoopt dat ze snel weer beter is. Wat zeg je? 

21 Je zat stiekem te eten in de klas. Je leraar stuurde je de klas uit. Je zegt dat je 
het stom vond dat je moest gaan. Wat zeg je? 

 
 
3.5 
1 Zeg: "Ik denk dat het onmogelijk is." 
2 Zeg: "Ik verbind u door." 
3 Vraag: "Wat vind jij ervan?" 
4 Zeg: "Blijf u even aan de lijn." 
5 Zeg: "Ja, dat is zo, maar laten we eerst de politie bellen." 
6 Zeg: "Jouw broer doet me denken aan mijn vriend." 
7 Zeg: "Ik ben het er niet mee eens. Daarom geef ik je het geld niet." 
8 Zeg: "Mijn zus lijkt op jouw tante." 
9 Ik denk dat u gelijk heeft 
10 Kan ik later terugbellen? 
11 Ik denk het niet, omdat het gewoon niet zo gemakkelijk is. 
12 Misschien, maar dat zal veel tijd kosten. 
13 Ik zou zeggen dat het een goed idee is. 
14 De mensen in Londen zijn aardiger dan de mensen in Manchester. 
15 Engelse kinderen lijken veel op Nederlandse kinderen. 
16 De Amerikanen zijn dik vergeleken met de Fransen. 
 
3.6 
1 "Adam bouwde het boomhuis twee jaar geleden." 
2 "Hij woont nu al een jaar in het boomhuis." 
3 "Een vriend van mij werkt al sinds 1998 in Spanje." 
4 "Ik speel al sinds mijn vijfde jaar voetbal." 
5 "Zij heeft gisteravond voetbal gespeeld." 
6 "Ik heb de kranten weggegooid." 
7 "Iedereen heeft gisteravond een vreemd geluid gehoord." 
8 "Mijn zus zag iemand in de tuin." 
9 "Niemand zag de man de tuin verlaten." 
10 "Ik kan mijn kat nergens vinden." 
 
3.7 
1 Zeg: "Het was het slechtste dat ik ooit heb gezien." 
2 Zeg: "Het was schitterend!" 
3 Zeg: "Het was weggegooid geld." 
4 Zeg: "Ik heb van iedere minuut genoten." 
5 Vraag: "Zijn alle activiteiten bij de prijs inbegrepen?" 
6 Vraag: "Kunt u mij een inschrijfformulier sturen?" 
7 Zeg: "Het was zo saai!" 
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8 Zeg: "Het was waardeloos!" 
9 Een vriend vraagt jouw mening over een nieuwe cd. Je bent er helemaal weg 

van. Wat zeg je? 
10 Je logeert bij je een vriend in Engeland. Hij wil graag naar de nieuwe Bond 

film. Jij bent er net geweest en je vond het heel slecht. Wat zeg je? 
11 Je hebt heel hard gewerkt voor je examen. Je vond het examen goed gaan. 

Je denkt wel dat het allemaal de moeite waard was. Wat zeg je? 
12 Je Engelse tante wil met haar vriendin de Tower of London bezoeken. Je bent 

er al geweest. Je vond er niets aan en het entreegeld was veel te hoog. Wat 
zeg je? 

13 Je bent net voor het eerst in je leven wezen bungeejumpen. Je vond het 
absoluut fantastisch. Wat zeg je? 

14 Je wilt meedoen aan een activiteitenvakantie. Je belt op en je wilt weten hoe 
je je kunt opgeven voor het kamp. Wat vraag je? 

15 Je hebt de dierenbescherming in Engeland gebeld. Je wilt graag dat ze je een 
informatiepakket sturen. Wat vraag je? 

16 Je hebt net een nieuw computerspel gespeeld. Je vond het erg saai. Een 
vriendin vraagt wat je ervan vond. Wat zeg je? 

 
 
STEPPING STONES DEEL 4 BASIC 
 
4.1 
1 Hij is niet mager. 
2 Het is van metaal gemaakt. 
3 Hij heeft een snor. 
4 Ik ben ongelukkig omdat iemand mijn nieuwe fiets heeft gestolen. 
5 Welke vorm heeft het? 
6 Met mij gaat het goed, dank je. 
7 Waardoor voelde je je zo vreselijk? 
8 Mijn hond draagt een rode halsband. 
 
4.2 
1 Heb ik ervaring nodig? 
2 Hoeveel zal ik verdienen? 
3 Wanneer kan ik beginnen? 
4 Mijn eindexamen is in juni. 
5 Ik wil graag werken als verpleegster. 
6 Ik vind het leuk om met dieren te werken. 
7 Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? 
8 Mijn Engels is tamelijk goed. 
 
4.3 
1 Hebben jullie veel tradities in Turkije? 
2 Wat is de hoofdstad van Duitsland? 
3 In wat voor soort auto's rijden de mensen in Frankrijk? 
4 Voetbal is erg populair in Marokko. 
5 Er zijn een paar grote steden in Noorwegen. 
6 Het is gewoonlijk erg koud in Denemarken. 
7 Ik voel me fantastisch omdat we op vakantie gaan. 
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8 Ik word altijd erg zenuwachtig voor een proefwerk. 
9 Ik heb medelijden met alle arme mensen in India. 
 
 
4.4 
1 Pardon, kunt u mij vertellen waar de London Dungeon is? 
2 Steek de rivier over en ga rechtdoor. 
3 Neem de tweede afslag rechts. 
4 Ga bij de verkeerslichten linksaf. Dat is Duke Street. 
5 Het is aan de eind van de straat. 
6 Wat voor weer krijgen we morgen? 
7 Het wordt zonnig. 
8 Wordt het vanavond mistig? 
9 We krijgen vanavond buien. 
10 Ik denk niet dat het gaat opklaren. 
 
4.5 
1 Kun je mij vertellen hoe je naar Nederland kunt bellen? 
2 Mag ik een tafel voor één persoon? 
3 Zou ik het menu mogen zien? 
4 Ik moet het verkeerde nummer hebben gedraaid. 
5 Hij zal over tien minuten terug zijn. 
6 Ik wil graag met Megan spreken. 
7 Ik bel later terug. 
8 De specialiteit van de dag is lasagne. 
9 Ik zal er voor zorgen. 
 
4.6 
1 Twee dagen geleden heb ik te veel betaald voor een trui. 
2 Gisteren heeft ze me te weinig wisselgeld gegeven. 
3 Ik ben zo teleurgesteld over wat er is gebeurd. 
4 Een maand geleden heeft ze me beledigd. 
5 Ik was erg van streek. 
 


