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Een held met je geld
Naam:

Een held met geld kan goed omgaan met geld:
hij of zij maakt steeds goede keuzes.
Ben jij een held met je geld?

1. Inkomsten en uitgaven
a. Krijg jij weleens geld voor een klusje,
je verjaardag, je zwemdiploma of
je rapport? Kruis aan in de tabel of
schrijf het erbij.

b. Je hebt een half jaar gespaard.
Er zit nu € 35 in je spaarpot.
Geef je het geld uit of spaar
je verder?

Klusjes doen

Ik koop speelgoed.
Ik spaar verder tot ik wat groots

Rapport

Ik koop iets kleins en doe de rest

Zwemdiploma of andere knappe prestatie

Ik koop een cadeau voor

Verjaardagsgeld
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Fouad:
Ik kreeg
deze week
mijn rapport.
Oma gaf mij
geld.

kan kopen.

in mijn spaarpot.
iemand anders.

c. Waar heb jij voor het laatst
geld aan uitgegeven?

Zakgeld
Iets anders, namelijk…
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a. Wat doe jij als je € 10 op straat vindt? En wat doe
je als je € 100 vindt? Overleg met je klasgenoot.
b. Ben je het eens of niet eens met onderstaande
uitspraken?
Als ik zie dat iemand geld verliest, geef ik het terug.

eens		  niet eens

Als ik rijk zou zijn, deel ik het geld met andere mensen.

eens		  niet eens
Liever stom werk met veel geld dan leuk werk met weinig geld.

eens		  niet eens
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3. Reclame – verleidingen
Overal en altijd zie je reclame en aanbiedingen. Voor je het weet
heb je iets gekocht wat je niet van plan was of wat je niet kunt betalen.
a. Waar kom je reclame tegen? Geef drie voorbeelden.
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b. Heb jij ook weleens iets gekocht dat je niet nodig had? Hoe kwam dat?

c. Schrijf een korte tekst voor een reclame. Kies zelf voor welk product.

4. Welke kies je?
Sneakers A
merkschoen van € 80
voor € 69,95

Sneakers B
geen merkschoen
voor € 40

Overleg met je klasgenoot.
a. Waarom zijn merkschoenen duurder?
b. Vind jij het belangrijk om iets van een bekend
merk te hebben? Waarom?
c. Zou jij een half jaar al je geld sparen om
merkschoenen te kopen? Waarom wel/niet?
d. Waarom kosten de schoenen € 69,95
en niet € 70?
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Jasmijn:
Ik ben aan
het sparen voor
supermooie
sneakers. Toen ik
met mijn moeder
ging winkelen
zag ik ze in
de aanbieding!
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