
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:
•  Sparen en plannen met geld.
•  Omgaan met lenen.
•  Wat is verzekeren en waarvoor kun je je verzekeren?

  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
Voor deze opdracht kiest uw kind een spaardoel en 
zoekt uit wat dit kost. Daarna schrijft uw kind op wat 
het in een week en een maand kan sparen. Het gaat 
om het zakgeld en het geld dat uw kind krijgt voor 
klusjes, het rapport of de verjaardag. Soms verkopen 
kinderen spulletjes.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Waarmee heb je rekening gehouden toen je je spaar-
doel koos?
Wat voor klusjes zou je kunnen doen?
Wanneer krijg je wel eens geld en van wie krijg je dat 
dan?
Wat doe je het liefst: je geld meteen uitgeven of sparen?

Thuisopdracht 2
Bij deze opdracht gaat uw kind na of het na een maand 
sparen het gekozen spaardoel al kan kopen. Een ge-
sprek over de verhouding tussen inkomsten en prijs 
van het gekozen spaardoel is hier relevant.
U kunt bijvoorbeeld vragen:

Vind je het gekozen voorwerp passen bij je spaargeld?
Zou je alle spaargeld kunnen of willen gebruiken?
Hoeveel weken moet je nog sparen om je spaardoel te 
kunnen kopen?

Op het web



Doe het samen!
1

2
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met je ouders!

Kun je je spaardoel na een maand al kopen?

Je hebt op school geleerd over sparen, 
lenen en verzekeren. Thuis maak je 
nu samen met je ouders ook een paar 
opdrachten over sparen.
Dit heb je nodig:
• Pen.

Hoeveel kun je sparen en waarvoor wil je sparen?

Mijn spaardoel is:

Mijn spaardoel kost: €

Inkomsten  Per week Per maand

Zakgeld € €

Klusjes   € €

Overig € €

Totaal per week € 

Totaal per maand €

Kun je je spaardoel na een maand al kopen?Kun je je spaardoel na een maand al kopen?

Ja, ik heb genoeg geld Nee, ik heb niet genoeg geld

Heb je geld over? Hoeveel geld kom je nog  te kort?

Hoeveel heb je over? Hoe lang moet je nog sparen?

Wat ga je ermee doen?
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