
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:
•  Kennismaken met het begrip infl atie.
•  Kennismaken met een aantal fi nanciële begrippen.
•  Kennismaken met de rijksbegroting.

 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
Op school is gewerkt aan het huishoudboekje van 
de regering. Uw kind heeft geleerd dat de overheid 
inkomsten heeft en uitgaven doet. Onderzoek samen 
met uw kind enkele belangrijke kostenposten voor uw 
kind. Bespreek wat school, kleding, sporten en voedsel 
voor uw kind ongeveer kosten. De schoolkosten zijn 
per jaar, kleding per seizoen, sport per maand en eten 
per dag.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Wat doet de school met de ouderbijdrage?
Zijn er speciale dingen die je voor school moet kopen?
Wat zijn dure kledingstukken? En wat goedkope?
Zijn de kosten voor kleding in zomer en winter het-
zelfde?
Voor sport betaal je contributie. Maar wat nog meer?
Zijn de kosten voor eten voor iedereen gelijk?

Thuisopdracht 2
Deze opdracht gaat over geld verdienen. Het eerste 
gedeelte verkent de mogelijkheden die uw kind zelf 
heeft om geld te verkrijgen. Bij het tweede deel van de 
opdracht bespreekt u samen met uw kind de manier 
waarop volwassenen aan geld komen: zij werken. Het 
is leuk om met uw kind in te gaan op wat uw beroep 
is, en wat uw kind later zelf wil gaan doen. Het wat en 
hoe van een uitkering komt in het laatste gedeelte van 
de opdracht ter sprake.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Als jij als kind meer geld wilt krijgen, wat kun je dan 
doen?
Met het ene beroep verdien je meer geld dat met an-
dere. Met welke beroepen verdien je veel geld? En met 
welke minder?
Als je een uitkering hebt, heb je een minimaal inko-
men. Wat betekent dat?
Kan iedereen zom aar een uitkering krijgen?Op het web

Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl
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Wat doe je? Wat kost het?

Naar school gaan  per jaar

Kleren kopen  per seizoen

Sporten  per maand

Eten  per dag

Naar school gaan  per jaar

Kleren kopen  per seizoen

Sporten  per maand

Eten  per dag

Hoe kom je aan geld?

Je hebt op school geleerd over het huishoudboekje 
van de regering. Nu ga je samen met je ouders 
nog een paar opdrachten doen over jullie eigen 
huishoudboekje.
Dit heb je nodig:
• Een computer of tablet.
• Pen en papier.

Doe het samen!
Wat kost jij eigenlijk?
Schat eens samen met je ouders hoeveel geld er nodig is om ervoor te zorgen 
dat jij je de volgende dingen kunt doen.

met je ouders!
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TIP
Als je het niet weet, kun je op de website van het Nibud (www.

nibud.nl/scholieren) 
heel veel informa-

tie vinden!  

Hoe kunnen 
kinderen aan geld 

komen? Bedenk drie 
manieren.

Bijvoorbeeld: 
zakgeld, klusjes, 
verjaardagsgeld.

Hoe 
kunnen 

volwassenen 
aan geld komen?
Door te werken.

Wat is een 
uitkering?

Geld dat je van 
de overheid 

krijgt.

Wanneer 
krijg je een 
uitkering?

Als je werk zoekt, als 
je ziek ben, of als je 
te oud bent om te 

werken. 

Wat is het 
beroep van je 

ouders?

Wat wil jij
later worden?
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