Geld, hoe kom je eraan?

groep

6

Je kunt op verschillende manieren aan geld komen.
Misschien krijg je zakgeld, doe je weleens een klusje
voor geld of verkoop je spullen op een rommelmarkt?

Naam:

Fouad:
Voor €3 hebben we
sinaasappelen gekocht.
Ook hebben we bekers en
rietjes gekocht voor €1,50.
We hebben 20 bekers
met versgeperste
sinaasappelsap verkocht,
voor €0,50 per beker.
Dat was heel leuk!

1. Inkomsten en uitgaven
Mike:
! Samen met Fouad
lmarkt
romme
Er is een
heb ik een kraam gehuurd voor €2,50.
We hebben de kraam versierd met slingers
en ballonnen. Dat kostte bij elkaar €1,50.
We hebben de volgende spullen verkocht;
een voetbal voor €1,50, een rugtas voor
€2,50 en 12 stripboeken voor €0,50 per stuk.

a. Wat zijn inkomsten? En wat zijn uitgaven? Schrijf het op in de juiste kolom.
Inkomsten: product

Bedrag

Uitgaven: product

Bedrag



€



€



€



€



€



€



€



€

b. Hoeveel geld hebben Fouad en Mike verdiend?

€

c. Heb je nog een tip voor Fouad en Mike? Hoe kunnen ze nog meer geld verdienen?


2. Wat kies jij?
Er is een rommelmarkt. Je hebt ook een kraam. Wat kies jij?

Zelfgemaakte spullen verkopen, of
spullen die ik niet meer gebruik verkopen?

Grabbelton, of
liedjes zingen?

Hard schreeuwen om klanten te lokken, of
mooi bord maken om klanten te lokken?

Geld dat ik heb verdiend meteen uitgeven, of
geld dat ik verdiend heb in spaarpot doen?
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3. Een goed doel!
De school organiseert een projectweek ‘Goede doelen’. Elke klas kiest een goed doel.
a. Welk doel kies je en waarom?

b. Hoe kun je geld inzamelen voor dit
goede doel? Bedenk drie acties.
1

Het goede doel:

Jasmijn:
Ik geef elke
maand geld aan
het dierenasiel.



2


Waarom dit doel?


3



4. Afspraken over zakgeld
Joep:
Ik krijg elke week
€1 zakgeld. Ik heb
een zakgeldcontract.

a. Wat denk je dat er in een zakgeldcontract staat?



b. Met wie maak je een zakgeldcontract?


c. Krijg jij zakgeld?

ja, €		
nee

per week / maand

d. Mag jij helemaal zelf kiezen waar je je zakgeld aan uitgeeft?

ja
nee Waarom niet? 


e. Van je zakgeld kun je dingen kopen. Noem nog een reden
waarom kinderen zakgeld krijgen.
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