Slim sparen en plannen

groep

7

Slim sparen en plannen

Waar heb jij straks geld voor nodig? Morgen, volgende
week, volgend jaar? Hoe spaar je dat geld bij elkaar?
Wie betaalt er als jij per ongeluk wat kapot maakt?
Slim sparen betekent dat je een plan maakt.

Naam:

Test
a. Ik ren direct naar de winkel.

Eva:
Ik wil een nieuwe selfiestick kopen.
€5
De selfiestick kost € 20. Ik kom nog
n.
lene
n
te kort. Ik mag € 5 van Jasmij
ik
Maar ze vraagt wel rente. Wat zal
n?
are
rsp
doen? Lenen of nog even doo

Rente
Als je geld bij een bank leent, moet je rente betalen.
Dat is extra geld, naast het geleende bedrag.
Je moet dus betalen voor het lenen. Ook als je van
iemand anders geld leent, kan hij of zij rente vragen.

c. Ik zet het direct op mijn spaarrekening.
Vind jij sparen belangrijk?

b. Wat is een voordeel van lenen? En een nadeel? Vul de tabel in.

Weet jij hoeveel geld je elke maand uitgeeft?
a. Ik heb geen flauw idee.
b. Ik weet het ongeveer.

b. Ik koop iets kleins en de rest van mijn geld
doe ik in mijn spaarpot.

a. Wat is een voordeel van sparen? En een nadeel? Vul de tabel in.

Voordeel

7

3. Kun jij goed sparen of heb je een gat in je hand?

Je bent jarig en je krijgt € 15 van je oma.
Wat doe je?

1. Sparen of lenen?

groep

c. Ja, ik houd het heel goed bij.
Je hebt iets gezien wat je dolgraag wil hebben.
Het is duur. Wat doe je?

a. Nee! Geld moet rollen.

a. Ik ga meteen geld lenen van mijn broer.
Ik wil het nu hebben.

b. Ja best wel. Ik zorg dat ik altijd wel iets spaar.
Maar geld uitgeven vind ik ook fijn.

b. Ik heb de helft van het geld al gespaard.
Ik spaar nog even door.

c. Ja heel belangrijk. Ik heb graag veel
spaargeld achter de hand.

c. Ik kan het kopen. Ik heb genoeg geld
gespaard. Maar ik wacht nog even tot het
in de uitverkoop komt.

Nadeel

Welke letter heb jij het meest gekozen?
Sparen

4. Goed plannen en sparen

Lenen

Jasmijn:
v erschillende spaarpotten:
Ik ben gek op sparen! Ik heb drie
dingen.
• Een spaarpot voor kleine leuke
erwachte gebeurtenissen.
• De tweede spaarpot is voor onv
onverwacht feest.
Bijvoorbeeld kapot speelgoed of een
Ik heb een plan gemaakt voor
• De derde spaarpot is voor ‘later’.
Ik denk dat ik dan vaker
als ik op de middelbare school zit.
ar ik nu al voor.
nieuwe kleren wil kopen. Daar spa

c. Welk advies geef jij Eva: zelf verder sparen of lenen? Waarom?

2. Dilemma’s. Wat kies jij?
a.

Je geld in een spaarpot bewaren, of
Je geld op een spaarrekening zetten?

b.

En jij? Bedenk voor elke spaarpot een spaardoel.

d.	Verzin nu zelf een dilemma over sparen en
leg het dilemma voor aan een klasgenoot.

Kleine leuke
dingen

Elke week € 5 sparen, of

Onverwachte
gebeurtenissen

Sparen
voor later

Elke week € 5 uitgeven?
c.

Voor € 50 je nieuwe fiets verzekeren, of
Voor € 50 een nieuw shirt kopen?
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