
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

geldzaken. Het doel van deze lessen is fi nancieel bewust-
zijn bij kinderen ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders 
hun kinderen in deze ontwikkeling begeleiden. Daarom 
zijn er naast de lessen op school ook thuisopdrachten, 
waaraan u samen met uw kind kunt werken.

 In de klas is gewerkt aan de volgende doelen:
•  Wat is sparen?
•  Je kunt sparen voor een bepaald spaardoel.

  Sparen is een onderwerp dat in de leefwereld van een 
kind zeker een rol speelt. Deze les biedt u de mogelijkheid 
om er met uw kind mee aan de slag te gaan. Vooral het 
stellen van vragen leidt tot leerervaringen.

Sparen en 
vooruitkijken

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl
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Thuisopdracht 1
Deze opdracht gaat over dingen die uw kind spaart. 
Misschien verzamelt uw kind een bepaald soort speel-
goed of spaart het plaatjes of boeken. Mogelijk spaart 
uw kind ook geld.
Vragen die u kunt stellen, zijn:

Wat spaar je?
Hoe kun je ervoor zorgen dat je verder kunt sparen?
Wanneer ben je klaar met sparen?

Als uw kind geld spaart, kunt u vragen:

Hoeveel heb je gespaard? Wat zou je daarvan kunnen 
kopen?

Het is leuk om dit gesprek te voeren aan de hand van 
de tekening die uw kind op het werkblad maakt.

Thuisopdracht 2
Deze opdracht gaat over geld sparen. Uw kind heeft 
op school een soortgelijke opdracht gemaakt. U kunt 
de opdracht makkelijker maken door er echt geld bij te 
pakken en daarmee de bedragen samen te stellen.
U kunt bijvoorbeeld vragen:

Hoeveel heb je gespaard? Wat zou je daarvan kunnen 
kopen?
Wat zou je graag willen kopen en hoe lang moet je 
daarvoor sparen?
Kun je het nodige geld ook lenen? Wat is dat eigenlijk, 
lenen? Kost dat geld?
Wat doe je als je de fi ets van je buurjongen leent?Wat doe je als je de fi ets van je buurjongen leent?

Op het web



Je hebt op school geleerd wat sparen is. 
Met je spaargeld kun je iets kopen. Je gaat 
dit nu samen met papa en mama doen.
Dit heb je nodig:
• Kleurpotloden.
• Echt geld ( euro,  euro,  euro en  euro).

Doe het samen!
Wat spaar jij? Teken. 1
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met je ouders!

Jouw geld Je wilt kopen Je moet nog sparen
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Hoeveel moet je nog sparen? Teken of schrijf.2
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