
     Lesmateriaal over 
leren omgaan met geld 
van 

Bestel 
GRATIS 
lesmateriaal 
en ontvang de unieke 
Donald Duck – Week van het geld 
special voor al jouw leerlingen!

Het lesmateriaal is online te 
bestellen en te downloaden via
weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal

Samen met ouders en verzorgers heeft het onderwijs een belangrijke rol in de fi nanciële 
ontwikkeling van kinderen. Wijzer in geldzaken heeft voor groep  tot en met  lesmateriaal 
ontwikkeld. Met deze lespakketten kun je het hele jaar door aandacht besteden aan leren 
omgaan met geld.
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Thema’s en onderwerpen 
van de lespaketten

De wereld van het geld 
De waarde van geld, je geld beheren, fi nanciële 
begrippen, bankrekeningen en pinnen worden 
uitgelegd. Dit thema is uitermate geschikt als 
les tijdens de Week van het geld!

Voor de groepen  tot en met  hebben we lespakketten met de onderstaande thema’s 
en onderwerpen:

Feestdagen 
Kinderen ontdekken 
dat aan het besteden 
van geld grenzen zijn 
verbonden. Reclame 
en verleidingen en 
het vergelijken van 
prijzen komen aan 
bod.

Sparen en vooruitkijken 
Geeft inzicht in hoe je het beste met geld 
om kunt gaan. Plannen met geld, sparen, 
lenen en verzekeren komen aan bod.

NIEUW 
voor groep 5, 6 en 7
Echt of nep? 
Kinderen leren de 
echtheidskenmerken 
van geld kennen en 
ontdekken hoe onze 
biljetten eruit zien. 
Kun jij een echt 
van een vals biljet 
onderscheiden?

Verzekeren 
Voor groep  is er nog 
een extra thema over 
verzekeren beschikbaar.
Wat is een verzekering 
en hoe kun je risico’s 
herkennen en ermee 
omgaan?

Zelf geld 
verdienen 
Kinderen worden zich 
bewust van de noodzaak 
dat er overzicht nodig 
is. Hoeveel geld heb je? 
Hoeveel geld kun je 
uitgeven? Kopen, 
verkopen, wisselgeld 
en geld verdienen, 
maar ook het goede 
doel komt aan bod.

Zelf geld 
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