
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:
•  Ontdekken van de echtheidskenmerken van biljetten.
•  Kennismaken met een aantal fi nanciële begrippen.
•  Leren over veilig pinnen.

 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 onderzoekt u samen met uw kind hoe 
je veilig kunt betalen via internet. Op sites van bijvoor-
beeld de Consumentenbond en van banken kunt u 
hierover informatie vinden. Belangrijke adviezen gaan 
over het eigen gedrag van uw kind en over kenmerken 
op de sites van verkopers waarop je moet letten. De 
gevonden informatie toepassen door daadwerkelijk 
een aankoop te doen, verhoogt het leereffect.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Waarom zoek je juist op deze site naar informatie?
Waarom is het zo belangrijk dat je erop let dat je veilig 
betaalt?
Welke risico’s zitten er aan betalen via internet?

Thuisopdracht 2
Met deze opdracht doet u een wedstrijdje met uw kind. 
Spelenderwijs komen de nodige begrippen ter sprake. 
Dit biedt een mooie aanleiding om met uw kind te 
onderzoeken wat die begrippen allemaal betekenen. 
Mogelijk bent u verrast door de kennis van uw kind!
Vragen die u kunt stellen zijn:

Vragen naar de betekenis van begrippen: wat is …?
Vragen naar opvattingen: wat vind jij van …?
Vragen naar gedrag: wat doe jij als je …?

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl

Op het web
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2 Daag je ouders uit! 
Wie kent de meeste woorden?
Kies een van de begrippen:

Je hebt op school geleerd over verschillende manieren 
van betalen. Nu ga je hierover samen met je ouders 
nog een paar opdrachten doen.
Dit heb je nodig:
• Een computer of tablet.
• Pen en papier.
• Een timer, bijvoorbeeld een kookwekker.

Doe het samen!
Waar moet je op letten?
Je onderzoekt hoe je veilig via internet kunt betalen. Typ op een zoekmachine ‘veilig 
betalen’ in. Kies een site die jij vertrouwt. Op de site van de Consumentenbond 
bijvoorbeeld krijg je goede tips.

met je ouders!

internetbankieren - pinbetaling - contant betalen

Iedere speler pakt een vel papier. Zet de timer op  minuten en begin! Schrijf 
allemaal zoveel mogelijk woorden op die te maken hebben met het gekozen 
begrip. Bekijk na  minuten welke woorden jullie hebben. Voor woorden die an-
dere spelers ook hebben, krijg je  punt. Voor woorden die de anderen niet heb-
ben, krijg je  punten.

Wie haalt de meeste punten en wint?
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Welke tips krijg je? Schrijf op.

Waar je zelf op moet letten Wat je op de site moet zien
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