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Week van het geld 2022 ✸ Doekrant
Het is de Week van het geld. Hét moment in het jaar om thuis en op school te
praten over hoe je slim omgaat met geld. Omdat winkelen, betalen en bankieren
steeds meer online gaat is het thema van deze week: Van doekoe tot digi.
In deze krant vind je opdrachten en spelletjes over veilig online betalen,
keuzes maken en sparen voor later. Veel plezier!

Hoe doekoe
of digi ben jij?
1

Hoe betaal je het liefst als je iets kleins koopt,
zoals snoep?
A. Bankpas
B. Met munten of briefgeld

2

Waar bewaar je jouw spaargeld meestal?
A. Spaarrekening
B. Spaarpot

3

Hoe krijg je (zak)geld?
Sla deze vraag over als je geen (zak)geld krijgt.
A. Op mijn rekening
B. Contant

4

Kun je zelf kijken hoeveel geld er op je rekening staat?
A. Ja
B. Nee

5

Heb je (samen met je ouders) weleens betaald
voor een app op een tablet of telefoon?
A. Ja
B. Nee

6

Heb je weleens een Tikkie gestuurd of gekregen?
A. Ja
B. Nee

De meeste A’s? Digi, dat is wat jij bent.
Al vanaf dat jij (zak)geld krijgt, wilde je het liefst een bankpas.
En je kunt niet wachten tot je eindelijk ook met je telefoon kunt betalen.

De meeste B’s? Dan ben jij hartstikke doekoe!
Jij betaalt het liefst met echte munten en knisperend briefgeld.
Je vindt het gewoon fijn om wat in je handen te hebben.
En je ziet meteen hoeveel geld je nog hebt.

Kim-Lian van der Meij:

‘Kijk iedere dag het
Week van het geld journaal
op weekvanhetgeld.nl’
@SBS

Puzzel
Weet jij alles over geld en betalen?
Vul de puzzel in.
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Hulp nodig?
Check de Wist je datjes
en opdrachten.
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Dit woord betekent ‘geld’ in straattaal.
Hoe heten de vier cijfers die je nodig hebt
om geld op te nemen met je bankpas?
Een oplichter probeert te vissen naar
jouw bankgegevens.
Een betaalverzoek noem je ook wel een …..
‘Cash’ is een Engels woord voor ..... geld.
Dit geld krijgen veel kinderen iedere week
van hun ouders.
Elke week een beetje geld apart zetten,
zodat je na een tijdje wat groters kunt kopen.
Hoe betaalden mensen vroeger, toen er nog
geen geld bestond? Ze betaalden door te …..
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Pas op! Oplichters
Oplichters proberen soms aan geld te komen door te doen alsof
ze een vriend zijn die geld nodig heeft. Of oplichters doen alsof
ze van de bank zijn. Ze hopen dan dat je geld naar ze overmaakt.
Oplichters kunnen je bellen, mailen, sms-en, maar ook appen.

Tips

Opdracht
Lees de tips tegen oplichting.
Zet een cirkel op drie plekken in het bericht
waardoor je ziet dat het om oplichting gaat.

tege
oplich n
ting
• Controleer of het bericht
van een nummer komt dat je kent.

• Lijkt het berichtje te komen van een vriend
of van de bank? Bel dan zelf die vriend of
de bank om te checken of ze het echt zijn.

Wat doe jij als je zo’n berichtje zou krijgen?

• Kijk of de website veilig is.
Een website is veilig als er https voor staat.

A. Op de link klikken en betalen

• Oplichters gebruiken vaak smoesjes.
Bijvoorbeeld dat je bankpas is geblokkeerd,
of dat iemand met spoed geld nodig heeft.

B. Aan mijn ouders laten zien
C. Direct verwijderen

• Geef nooit je pincode, inloggegevens of
bankpas en maak nooit zomaar geld over
naar iemand. Vraag altijd je ouders om
mee te kijken.

Tip! Pincode onthouden

Heb jij al een eigen bankpas,
maar vergeet je steeds je pincode?
Met deze tips vergeet je ‘m niet zo snel meer:
•

•

Sla je pincode op als telefoonnummer.
Eromheen verzin je cijfers.
Bijvoorbeeld:  
Bedenk wel een slimme naam voor
het telefoonnummer, kies niet voor
‘pincode’.
Tel bij elk van de vier getallen twee op
en noteer die code, dus:  wordt dan
. Dan hoef je dus alleen te onthouden
welk getal je eraf moet trekken.

Wi s t j e
dat…
Muntgeld al in  voor Christus
werd gebruikt? Dat is meer dan
. jaar geleden!
Voordat er muntgeld was
betaalden mensen door spullen
te ruilen.

Bedenk zelf ook een handige manier om
een pincode te onthouden.
Help jij Fouad? Hij vergeet steeds
zijn pincode. Hij weet dat er geen
,  of  in voorkomt. De eerste
twee cijfers zijn geen  of .
Het derde cijfer is deelbaar door .
Het laatste cijfer plus het eerste
cijfer zijn gelijk aan . Alle getallen
bij elkaar zijn gelijk aan .
Wat is Fouad zijn pincode?






Wi s t j e
dat…

Het woord ‘phishing’ is afgeleid van
‘fishing’ (vissen)? Bij phishing vissen
oplichters naar jouw inlogcodes
en wachtwoorden.



Wat kies jij?
Je speelt Fortnite.
Een ‘skin’ kopen
(een mooi uiterlijk
voor je poppetje)
voor  euro
 uur spelen voordat
je een ‘skin’ verdient
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Waar spaar jij voor?

Sparen, sparen, sparen

Jouw spaardoel:

Vul de ontbrekende woorden in. Je kan kiezen uit
de volgende woorden:

beetje – groot – spaardoel – buffer – fiets
duur – onverwachte – later – pensioen

Hoeveel geld heb je daarvoor nodig?

Wat kies jij?

Van welk geld spaar je? Kruis aan.

Zakgeld

Je kunt sparen om verschillende red

enen.

Je kunt sparen omdat je iets wilt kop

en dat

is. Je hebt dan een duidelijk

Rapportgeld

. Je kunt ook sparen
zodat je niet in de problemen komt

Elke maand van je
gespaarde geld  pakje
Pokémonkaarten kopen

Verjaardagsgeld

Acht maanden geen geld
uitgeven en daarna een
Pokémonspel voor
de spelcomputer kopen

Geld verdiend met klusjes

bij

Anders, namelijk

gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld als je telefoon stuk gaa

t of je

gestolen wordt.
Dan is het handig om wat geld achter

Spaartips

de hand te hebben, dit noemen we

Wil je sparen? Met deze tips gaat dat makkelijker:

een

.

Ook kun je sparen voor

,

als je groot bent. Grote mensen spa

1

Kies een spaardoel en zoek op hoeveel geld
je daarvoor nodig hebt. Spaar net zo lang
totdat je dat bedrag hebt bereikt.

2

Hou het sparen bij met de Spaarboom,
zie weekvanhetgeld.nl/spaarboom

3

Heb je meerdere spaardoelen? Maak dan
voor elk spaardoel een aparte spaarpot aan.

4

Kies een vaste dag in de week waarop je
geld opzijlegt en in je spaarpot doet.
Bijvoorbeeld de dag dat je (zak)geld krijgt.

ren

voor grote dingen zoals vakanties, een
huis, of voor als ze met
gaan en niet meer werken. Als je iede

re

week een

De Spaarboom
+

+

+

spaart, heb je

na een tijdje een

+

spaardoel

bedrag.

Met de Spaarboom kun je precies
bijhouden hoeveel je al gespaard hebt.
Waarvoor wil jij graag sparen?

week 9

€ ........

•

week 8

€ ........

•
•
•

5

Hang een plaatje van jouw spaardoel op
een opvallende plek. Zo word je er vaak
aan herinnerd!

€ ........

•

plak boven in de boom een plaatje van
je spaardoel
vul onder het plaatje de prijs van jouw
spaardoel in
schrijf op in het spaarvarken hoeveel geld
je al gespaard hebt
tel elke week erbij op hoeveel geld hier is
bijgekomen door zakgeld of klusjes te
doen en schrijf dit in de stam (week 1:
1 euro zakgeld+10 euro wat je al gespaard
had= 11 euro, week 2: 0,50 cent klusjes +
11 euro wat je al gespaard had= 11,50 euro)
zo zie je jouw Spaarboom groeien,
totdat je het bedrag bij elkaar hebt om
je spaardoel te kopen!

week 10

€ ........

week 7

€ ........

week 6

€ ........

week 5

€ ........

week 4

€ ........

week 3

€ ........

week 2

€ ........

week 1

€ ........

al gespaard

€ ........
€ ........
€ ........

€ ........
€ ........

Thuisopdracht: interview
Hou een interview met je opa, oma, vader, moeder,
verzorger of iemand anders uit je familie of omgeving.
Stel de vragen hieronder om te praten over sparen voor nu én later.

1

Wat was je eerste (bij)baantje?

Even
lach
en
Geld kwijt

2 Waar spaarde je voor toen je jong was?

3 Is dat gelukt, en hoe heb je
toen gespaard?

4 Wanneer ga je met pensioen
en hoe vind je dat?

3

Er zit een jongetje op straat te huilen.
Er komt een politieagent voorbij.
Hij vraagt bezorgd: ‘Wat is er aan de hand?’
‘Ik ben mijn euro kwijtgeraakt,’ snikt het jongetje.
‘Ach kind, wat naar,’ antwoordt de politieagent.
‘Hier heb je een euro van mij.’
Het jongetje gaat nog harder huilen.
‘Waarom huil je nu?’ vraagt de politieagent verbaasd.
Het jongetje: ‘Ik had beter kunnen zeggen dat ik
 euro kwijt was!’

Verzekeren
Stel: je stoot een hele dure vaas om. En ja hoor: kapot! Wat nu? Als je geluk hebt, heb je genoeg gespaard om
de vaas te betalen. Maar misschien was die vaas wel hartstikke duur. Zo duur dat je nog jaren zou moeten sparen.
Dan is het fijn als je verzekerd bent. Met een verzekering betaal je iedere maand een bedrag, maar als je schade
hebt hoef je dat niet zelf te betalen. Dat doet de verzekeraar. Er zijn verschillende soorten verzekeringen.

Opdracht: Verbind de beschrijvingen met de juiste verzekering.
.

.

.

.

Als je tijdens gym verkeerd valt
en je been breekt, moet je naar
het ziekenhuis.

Je bent bij een vriendinnetje
aan het spelen. Jullie dansen wild
op de muziek, maar dan stoot je
per ongeluk een beeldje om.
Het valt op de grond en breekt.

Er wordt bij jullie thuis
ingebroken en ze nemen
de tv mee.

Tijdens jullie vakantie in
Frankrijk wordt je moeders
zonnebril gestolen.

INBOEDELVERZEKERING

AANSPRAKELI
JKHEIDSVERZEKERING

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

REISVERZEKERING

Aansprakelijk = verplichting
om schade op te lossen

Inboedel = alle meubels
en spullen in een huis

Welk geldtype ben jij?
Ben jij een Big Spender, Geldwarhoofd, Rekenmeester of Spaartopper?
Doe de test!
Wil je meer weten over
verzekeren? Kijk ook eens
op fixjerisk.nl/leerlingen.

Je bent jarig en je vraagt geld. Wat doe je hiermee?
a. Naar de winkel om de nieuwste

te kopen

b. Dat zie ik nog wel
c. Met dat geld koop ik iets waar ik al langer voor spaarde
d. Ik stop het in mijn spaarpot. Want ik weet niet waarvoor ik spaar

Thuisopdracht
Vraag ook je ouder(s) of een andere
volwassene in je omgeving om de test
in te vullen. Wat voor geldtype zijn zij?

Doe de hele test online en bekijk de uitslag
op bankvoordeklas.nl/geldtypetestt.

Los de rebus op
Wat kies jij?
+
p=v

+i

b=t

k=d

b=d

Wat kie
zen je
klasgen
oten
Check h ?
et!

 euro voor jezelf
 euro delen met
vier klasgenoten
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