
 

Voorbeeldteksten over de Week van het geld 2018 

 
Onderstaande teksten kunnen voor deelnemende organisaties en partner van de Week van het 

geld de basis in eigen communicatiemiddelen vormen. De teksten kunnen los worden gebruikt 

en indien gewenst worden aangevuld met informatie over de eigen activiteit(en).  
 
U vindt hieronder:  
1. Kernboodschap 
2. Beschrijving van de Week van het geld, met daarin 

 Activiteiten in de Week van het geld  

 Gastlessen 
 Week van het geldkrant  
 Gratis lesmateriaal 
 Wat is er voor ouders in de Week van het geld?  

3. Organisaties aangesloten bij de Week van het geld  
 
Kunt u hieronder niet vinden wat u zoekt? Neemt u dan aub contact met ons op via 

info@wijzeringeldzaken.nl.  
 
 

Kernboodschap  
De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen in het basisonderwijs 

te leren omgaan met geld. In 2018 vindt deze nationale projectweek plaats van 12 tot en met 
16 maart. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor 
financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Kijk voor 
een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl 
 

Over de Week van het geld 
De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen in het basisonderwijs 
te leren omgaan met geld. In 2018 vindt deze nationale projectweek plaats van 12 tot en met 
16 maart. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd 
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Kijk 
voor een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl 

 

Thema: Wanneer ben je rijk? 
Uit onderzoek blijkt dat praten over geldzaken positieve invloed heeft op verantwoord financieel 

gedrag. Voor 2018 kozen we het centrale thema ‘Wanneer ben je rijk?’. Dit thema stimuleert tot 
het aangaan van het gesprek over geldzaken. Tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en 
leerkrachten en tussen leerlingen onderling. Bekijk onze leuke video waarin we kinderen vroegen 
antwoord te geven op de vraag: Wanneer ben je rijk? 
 

Activiteiten 
Tijdens de Week van het geld van 12 tot en met 16 maart 2018 organiseert het platform Wijzer 
in geldzaken met haar partners activiteiten voor basisschoolleerlingen, als ook voor de ouders 
van kinderen op de basisschool. Daarnaast starten we ook met activiteiten in het voortgezet 
onderwijs.  
 

 
 
 

mailto:info@wijzeringeldzaken.nl
http://www.weekvanhetgeld.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2DpFtZ4PSzc


 

De meeste activiteiten vinden plaats op school, maar er zijn ook activiteiten waarmee ouders en 
kinderen samen aan de slag kunnen gaan. Kinderen leren omgaan met geld is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van het onderwijs en de ouders. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen al 
jong leren omgaan met geld, de basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op 
volwassen leeftijd.  

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl/activiteiten. 
 

Gastlessen 
Veel activiteiten tijdens de Week van het geld vinden plaats in de klas. Medewerkers van 
banken, verzekeraars, gemeenten en andere organisaties verzorgen op aanvraag gastlessen en 
workshops op basisscholen door het hele land.  
 

Week van het geldkrant 
Begin maart 2018 ontvangen alle basisscholen in Nederland de Week van het geldkrant voor de 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. De Week van het geldkrant staat vol met leuke verhalen, 
leerzame opdrachten en spelletjes over geld en geldzaken. Bij de kranten zitten dit jaar ook 
posters en een instructie voor de mindmap-wedstrijd. 
 

Mindmapwedstrijd ‘Wanneer ben je rijk?’ 
We dagen klassen uit om een eigen ‘mindmap’ te maken rond het thema ‘Wanneer ben je rijk?’. 
Hier is een lege poster voor beschikbaar. Een goede, scherpe foto van de mindmap kan worden 

geupload naar onze site en in april kiezen we de winnaars. Zij winnen één van de 10 mooie geld-
zitzakken voor in de klas. Meer informatie is te vinden op www.weekvanhetgeld.nl/mindmap. 
 

NPO Zapp – De Grote Geldshow 
Gedurende de hele Week van het geld is er iedere werkdag om 17:05 uur een speciale 
uitzending te zien zijn bij NPO Zapp. Tim den Besten vraagt aan bekende Nederlanders welk 
geldtype ze zijn en bespreekt welke eigenschappen er bij dit type horen. Op zaterdag 17 maart 
eindigt deze uitzendingenreeks in De Grote Geldshow om 17.15 uur op NPO Zapp. De Grote 
Geldshow wordt gepresenteerd door Sanne Wallis de Vries en Tim den Besten. Zij worden 
bijgestaan door gelddokter en hoofdredacteur van de Quote 500 Sander Schimmelpenninck. Mis 
het niet! 

 

Gratis lesmateriaal 
Voor de groepen 1 tot en met 8 is er gratis lesmateriaal beschikbaar. Hiermee kunnen docenten 
het hele jaar door “leren omgaan met geld” in de klas behandelen. Het lesmateriaal is gebaseerd 
op de basisvisie financiële educatie, de Nibud leerlijn en de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

Het is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsuitgeverij Zwijsen. Er kan zowel klassikaal als 
individueel mee worden gewerkt.  
 
Er zijn diverse thema’s beschikbaar voor iedere groep: 

 De wereld van het geld 
 Sparen en vooruitkijken  

 Zelf geld verdienen  
 Echt of nep? (voor groep 5,6 en 7) 
 Verzekeren   (uitsluitend voor groep 8) 

 
 
 
 

http://www.weekvanhetgeld.nl/mindmap


 

Bekijk en bestel het gratis lesmateriaal online 
Het lesmateriaal voor groepen 3 tot en met 8 is online in te zien en te downloaden, maar kan 

ook kant en klaar gedrukt en gebundeld in handige blocnotes met 35 werkbladen en een 
docentenhandleiding gratis besteld worden op www.weekvanhetgeld.nl/lesmateriaal. 
 

Voor groep 1 en 2 vindt u al het lesmateriaal online. Hier zijn geen gedrukte blocnotes van te 
bestellen. Dit lesmateriaal moet dus zelf voor gebruik worden geprint.  
Nieuw! Het thema De wereld van het geld is uitgewerkt in leuke werkbladen voor groep 1-2.  

 
Wat is er voor ouders in de Week van het geld?  
Kinderen leren omgaan met geld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het 
onderwijs. 90% van de ouders vindt het belangrijk dat basisschoolkinderen goed leren omgaan 
met geld. Ga naar www.weekvanhetgeld.nl en bekijk het actuele aanbod. Of doe inspiratie op en 
ga zelf met uw kind aan de slag!  
 

Thuiswerkbladen met ouderinstructie online 
Het gratis lesmateriaal van Wijzer in geldzaken omvat ook een thuiswerkblad en een 
ouderinstructie, die de ouders samen met hun kinderen thuis kunnen doen. Ga naar 
www.weekvanhetgeld.nl/thuis. 
 
 

3. Organisaties aangesloten bij de Week van het geld  

Als u zeker wilt weten dat de organisatie een officieel deelnemende organisatie van de Week van 
het geld is, check dan het overzicht op www.weekvanhetgeld.nl/deelnemende-partijen.  
Met vragen kunt u bij ons terecht via info@wijzeringeldzaken.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Over Wijzer in geldzaken 
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de 
financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en 
consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland 
te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. 
www.wijzeringeldzaken.nl 
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