Een held met je geld
Naam:

niveau

8

Geld kun je maar 1 keer uitgeven.
Goed en slim kiezen dus!
Ben jij een held met je geld?

1. Geld lenen of niet?
Lees het verhaal van Jasmijn.
a. Waarom is geld lenen niet zo’n goed idee? Welke tips zou
je Jasmijn geven? Overleg met je klasgenoot. En schrijf het op.

Jasmijn:
hoenen kopen
Ik wil nieuwe danssc
elling.
voor mijn dansvoorst
eg geld.
Maar ik heb niet geno
ld lenen
Hopelijk kan ik wat ge
van een vriend!

b. Leen jij weleens geld aan een vriend of vriendin?

 Nee, daar begin ik niet aan. Dat geeft alleen maar ruzie.
 Dat hangt er vanaf waar het voor is.
 Ja hoor, ik vertrouw mijn vrienden wel.
c. Als je graag iets wilt hebben kies je dan voor sparen of lenen? Waarom?

2. Dilemma: wat kies jij?
a.

Zelf €20 krijgen, of
€40 delen met vier vrienden?

b.

d.	Verzin zelf een dilemma waarbij geld
een rol speelt.

Een jaar lang elke week een lekke band, of
Eén keer €50 betalen?

c.

Twee goedkope pennen van slechte kwaliteit, of
Eén dure pen van goede kwaliteit?
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3. Laat jij je beïnvloeden?
Lees het verhaal van Fouad, Eva, Mike, Jasmijn en Joep. Bespreek met een klasgenoot:
a.
b.
c.
d.

Op wie lijk jij het meest? En op wie het minst? Waarom?
Laat jij je beïnvloeden door reclame of juist helemaal niet?
Koop jij ook weleens iets wat je in een vlog of ander YouTube-filmpje hebt gezien?
Hoe kun je jezelf ‘beschermen’ tegen reclame?
Mike:
Reclames vind ik
heel stom. Ik kijk er
nooit naar.

Fouad:
wel leuk
Ik vind die reclames
e er
om te zien, maar ik do
niet zo veel mee.
Eva:
Ik kijk graag
naar vlogs
op YouTube.
Ik krijg er goede
ideeën van.
Vaak koop ik
de dingen
die vloggers
gebruiken,
ook als ik ze
niet nodig heb.

4. Duur of goedkoop?
Eva:
Ik wil een nieuwe
mobiele telefoon kopen
voor het maken van
mijn vlogs. Eigenlijk
wil ik het dure model
hebben vanwege
de camera,
maar die kan ik
nu nog niet betalen.
Dan moet ik eerst
nog een jaar
sparen.

Jasmijn:
Ik kijk altijd goed na
ar
aanbiedingen en re
clames,
want dat kan veel ge
ld
schelen.
Joep:
Meestal
ga ik even
naar de
wc als er
reclames
zijn op tv.
Of ik klik
ze weg op
internet.

Telefoon A - €300
• Weinig opslag
• Mooie kleur
• Normale camera
• Onbekend merk

Telefoon B - €600
• Veel opslag
• Extra selfiestick
• Goede camera
• Bekend merk

a. Welke telefoon adviseer jij Eva om te kopen? Waarom?


b. Je kunt ook online een tweedehands telefoon kopen die
veel goedkoper is. Schrijf een voordeel en een nadeel op.
Voordeel: 

Nadeel: 
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