
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

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

 In de klas is gewerkt aan de volgende doelen:
•  De waarde van voorwerpen.
•  Kennismaken met de verschijningsvorm van geld.
•  Het leren van een aantal fi nanciële begrippen.

 Toelichting bij de opdrachten
  Een kind komt in zijn dagelijkse omgeving regelmatig 

situaties tegen waarin geld een rol speelt. Dit biedt u de 
mogelijkheid om er met uw kind mee aan de slag te gaan. 
Vooral vragen stellen leidt tot leerervaringen. Dat geldt 
ook voor de twee opdrachten.

 Dit hebt u nodig:
•  Een portemonnee met munten en biljetten.

De wereld 
van het geld

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl
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Activiteit 1
Deze opdracht gaat over het herkennen van de verschil-
lende munten en biljetten. Uw kind heeft een verge-
lijkbare opdracht op school gedaan. Laat uw kind de 
munten en biljetten op de juiste afbeelding leggen.
Voor jongste kleuters is het voldoende als ze de mun-
ten kunnen herkennen.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Hoe zie jij dat de munt hetzelfde is als op het plaatje?
Wat staat er allemaal op een munt en op een biljet?
Als ik nu dit biljet precies nateken, kan ik daar dan mee 
betalen?

Activiteit 2
Deze opdracht gaat over de waarde van de verschillen-
de geldvormen. Het is een eerste oriëntatie. Zo krijgt u 
informatie over hoe uw kind denkt over geld. Kleuters 
zijn nog niet echt in staat om te zien dat een biljet van 
 euro meer waard is dan een munt van  euro. Maar 
laat u verrassen. Misschien weet uw kind het al wel.
Vragen die u kunt stellen:

Als jij iets mag kopen, welk geldstuk zou je dan nemen?
Waarom kies je voor deze munt of dit biljet?
Waaraan kun je zien met welke munt of welk biljet  je 
meer kunt kopen?

 Doe het samen!
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Je hebt op school geleerd over geld. 
Nu ga je met papa en mama een paar 
opdrachten doen.
Dit heb je nodig:
•  Portemonnee met  kleingeld en een briefje van 

 en  euro.

Doe het samen!
Wat zit er in de portemonnee?1

met je ouders!

Waarmee 
kun je het meeste 

kopen? 
Teken de munt of het 

biljet.
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