
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:
•  Het veilig bewaren van je geld.
•  Kennismaken met verschillende manieren van betalen.
•  Een aantal fi nanciële begrippen leren kennen.

 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
Uw kind heeft op school geleerd waar geld veilig be-
waard kan worden. In deze opdracht tekent of schrijft 
uw kind waar het zelf het liefst zijn eigen geld wil be-
waren. Aan de hand van deze keuze (in de broekzak, 
in de spaarpot, in een portemonnee of op de bank 
bijvoorbeeld) kunt u een gesprek voeren.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Waarom heb je deze plek gekozen?
Kun je je geld zo makkelijk verliezen?
Wat is de veiligste plek in huis?
Waarom is je geld op de bank het veiligst?

Thuisopdracht 2
Aan de hand van deze opdracht kunt u een gesprek 
aangaan over begrippen die te maken hebben met 
geld. Alle woorden zijn op een of andere manier met 
geld in verband te brengen. Maar dan gaat het vaak 
wel over iets specifi eks. Een voorbeeld: ‘automaat’ 
heeft op zich niks met geld te maken, maar een pinau-
tomaat weer wel. Doorvragen is hier dus belangrijk.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Welke woorden hebben met geld in de vorm van mun-
ten en biljetten te maken?
Het woord ‘bank’ kan meer dingen betekenen. Wan-
neer heeft het woord met geld te maken?
Het woord ‘pas’ heeft soms met geld te maken. Kun je 
uitleggen wanneer dat zo is?
Hoe kom je eigenlijk aan geld? 

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl
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Welke woorden hebben met geld te maken? Kleur.

Je hebt op school geleerd over het veilig 
bewaren van geld. Je hebt geleerd over 
verschillende manieren van betalen. Nu ga 
je hierover samen met papa en mama nog 
een paar opdrachten doen.
Dit heb je nodig:
• Pen en kleurpotlood.

Waar wil jij je geld bewaren? Schrijf of teken.
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