
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 en afwegen wat voordeliger is: sparen 

of lenen.
•  Wat is garantie en wat is verzekeren. 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
In deze opdracht probeert uw kind het spaarbedrag dat 
het op school heeft uitgerekend , te verhogen. Uw kind 
onderzoekt welke kleine klusjes het tegen betaling zou 
kunnen verrichten.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Als jij tot aan de zomervakantie al je geld spaart, hoe-
veel spaar je dan in totaal bij elkaar?
Hoe heb je bepaald wat een klusje oplevert?

Thuisopdracht 2
Uw kind gaat in deze opdracht na hoeveel geld het 
extra kan sparen door planmatig nieuwe klusjes aan te 
nemen. Uw kind kan met elke nieuwe ‘opdrachtgever’ 
een contract afsluiten. Als dat allemaal is gelukt, kan 
uw kind uitrekenen hoeveel geld het in totaal kan spa-
ren tot aan de zomervakantie.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Wat zou er in een contractje moeten staan?
Hoe heb je gerekend?
Wat zou je voor het gespaarde bedrag kunnen kopen?

In een gesprekje over dingen doen in ruil voor geld 
kunt u ook de relatie leggen tussen werken en geld ver-
dienen in de wereld van de volwassenen.  Een dergelijk 
gesprek zal bijdragen aan de ontwikkeling van het fi -
nancieel bewustzijn van uw kind.

Op het web
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Maak een contractje!
Voordat je aan een klusje begint, is het verstandig om goede afspraken 
te maken. Je kunt die opschrijven in een contractje.

Op school heb je een spaardoel gekozen en heb je 
onderzocht of je het kon kopen. Je hebt ook geleerd 
over lenen en verzekeren. Thuis maak je nu samen 
met je ouders ook een paar opdrachten over sparen.
Dit heb je nodig:
• Pen.

Doe het samen!
Welke klusjes kun je doen?
Op school heb je uitgezocht hoeveel je kunt sparen tot aan de zomervakantie. Maar 
eigenlijk wil je nog meer geld sparen. Dus wat doe je? Je gaat op zoek naar klusjes!

met je ouders!

Voorbeeld van een contractje 

Ik: 

ga voor: 

het volgende klusje doen: 

Dit klusje is af voor: 

Ik doe dit klusje:                                       keer 

Per keer krijg ik: €

 Als het allemaal lukt en je hebt de ‘contracten’ binnen, hoe hoog is dan je spaarbedrag als de 
zomervakantie begint?

Klusje Voor wie? Hoe vaak? Voor hoeveel?
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