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WEET JE WAT
ER IS?
➜ Wat is waar?

 Als je je pincode vergeet, mag de bank het geld dat op jouw 
rekening staat hebben. 
Als je dertien jaar bent, mag je in Nederland onder bepaalde 
voorwaarden werken voor geld.
Je doet boodschappen voor € 22,98. Als je met pin betaald, 
wordt er 23 euro afgeschreven.

WEET JE WAT
ER GEBEURT?
Je wilt heel graag een eigen laptop kopen, maar 
je hebt het geld niet. Je vader wil het je lenen: 
120 euro. Je moet hem dan wel elke week 
€ 7,50 betalen, én vijf procent rente. Je 
betaalt in totaal 17 weken lang geld terug. 
➜ Klopt dat?
Dit klopt wel / niet, omdat:

WEET JE WAT
JE DOET?
➜ Wat is een slogan? 

 Dat is als je toch iets koopt wat je eigenlijk niet van plan was.
Dat is een manier voor fabrikanten om meer spullen te verkopen.
 Dat is een product dat tijdelijk goedkoper is.
 Dat is een zin die bij een bepaald merk hoort en die goed in 
je hoofd blijft hangen.
 Dat is de wens die bovenaan staat op een verlanglijstje.

WEET JE WAT
JE KUNT?
Je bent aan het sparen voor een nieuw smartphonehoesje. 
Van je zakgeld leg je elke week € 0,50 opzij. Van je oma krijg je 
€ 7,50 voor je rapport. Dat gebruik je ook voor het hoesje. 
➜ Hoe lang moet je sparen?

weken

WEET JE GENOEG?
➜ Waarom is goud zo duur?

 Omdat ze er geld van maken.
 Omdat er niet veel van is in de wereld.
 Omdat het gebruikt wordt in 
mobiele telefoons.

WAT
Je bent aan het sparen voor een nieuw smartphonehoesje. 
Van je zakgeld leg je elke week € 0,50 opzij. Van je oma krijg je Van je zakgeld leg je elke week € 0,50 opzij. Van je oma krijg je 

 € 18,99 IS HET GELUKT?
Heb je de opdrachten goed 
beantwoord? Laat ze dan 
controleren door de juf of 
meester. Heb je het goed 
gedaan? Dan krijg je 
een diploma.

JE WEET NU VEEL MEER OVER OMGAAN MET GELD.
OVER SPAREN EN LENEN, OVER SPULLEN KOPEN
EN BANKREKENINGEN. KLOPT DAT? DAN BEN JE
KLAAR OM HET GELDEXAMEN TE DOEN.
KIES STEEDS ÉÉN ANTWOORD.

voor geldkanjers

Je wilt heel graag een eigen laptop kopen, maar 
je hebt het geld niet. Je vader wil het je lenen: 

WAT
ANTWOORD.

 Omdat er niet veel van is in de wereld.
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