
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 geld leren herkennen en vergelijken.
•  Een aantal fi nanciële begrippen leren kennen (gepast 

betalen, wisselgeld, prijs, munten, biljetten).

 Toelichting bij de opdrachten
  Uw 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.

De wereld 
van het geld
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Thuisopdracht 1
In deze opdracht koppelt uw kind de waarde van spul-
len aan écht geld. Uw kind wijst aan waar de juiste hoe-
veelheid geld staat. U kunt de opdracht leuker maken 
door prijskaartjes te maken en echte munten en biljet-
ten neer te leggen.
U kunt de opdracht aanvullen door uw kind iets uit zijn 
speelgoed te laten kiezen. U schrijft de waarde van het 
speelgoed in hele euro’s op een kaartje. Ga niet ver-
der dan  euro. U legt de waarde in concreet geld en 
vraagt of u het goed gedaan hebt.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Kun je de waarde ook met minder of met meer munten 
laten zien?
Kun je ook een biljet (briefje) gebruiken?
Als ik hiermee betaal, wat krijg ik dan terug? (wissel-
geld)
Kun je ook gepast betalen?

Thuisopdracht 2
In deze opdracht leert uw kind verschillende munten 
en biljetten herkennen (munten van - cent en  en 
 euro; biljetten van ,  en  euro). Uw kind ordent 
de munten en biljetten uit de portemonnee (munten 
en biljetten die hetzelfde zijn, bij elkaar leggen) en 
tekent er drie na.
Daarna vraagt u uw kind om de munt of het biljet met 
de grootste waarde aan te kruisen en daarna  die met 
de minste waarde. U kunt uw kind ook vragen het geld 
oplopend in waarde te ordenen.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Wat staat er allemaal op een munt? En op een biljet?
Is een grotere munt altijd meer waard dan een klei-
nere?
Als je één munt of biljet mag kiezen, welke kies jij dan?

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl



Je hebt op school geleerd dat spullen geld waard zijn. Je hebt 
ook geleerd wat munten en biljetten waard zijn. Nu ga je hier-
over samen met papa en mama nog een paar opdrachten doen.
Dit heb je nodig:
• Prijskaartjes (blanco papiertje) en pen.
•  Een portemonnee met munten van ,  en  eurocent en  en  

euro, en biljetten van ,  en  euro.

Doe het samen!met je ouders!
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Welke munten en biljetten zitten in de portemonnee? Teken er drie.
Wat is het meeste waard? Kruis aan.
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Wat is goed? Kleur het goede vakje en leg daarna het geld erin.
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