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1. Hoe kom ik aan spaargeld?   

2. Te weinig geld

a. Wat zou jij doen als je Joep was?

 � Wachten tot verjaardag

 � Geld sparen

 � Klusjes doen voor geld

 � Geld lenen

b. Wat is een voordeel van geld lenen? 

  

c. Wat is een nadeel van geld lenen? 

 

a. Waar spaar jij voor? Of waar wil je voor sparen? 

  

b. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? 
 
 
 

c. Hoe kom je aan spaargeld? Bedenk drie dingen.  

1   

2    

3   

Joep:
Ik wil een nieuw moppenboek kopen. Ik heb  
€3 te weinig. Wat zal ik doen? Doorsparen?  

Of geld lenen van mijn beste vriend? 

Waar heb jij straks geld voor nodig? 
En hoe spaar je dat geld bij elkaar?
Als je slim spaart, maak je een plan. 
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Slim sparen en plannen
3. Kapotte spullen

4. Wat kies jij? 

Het is handig om wat spaargeld te hebben. In huis kan van alles kapot gaan. 
Kun jij wat voorbeelden opschrijven? 

De verrekijker van Mike is kapot. Met het geld uit zijn spaarpot koopt hij meteen een nieuwe. 

a. Heb jij geld in je spaarpot om te 
 gebruiken als er iets kapot gaat?

 � Ja  � Nee 

b. Wat is jouw favoriete speelgoed?  

                                                                                                                                  

                                                                                        

c. Waarom is dit speelgoed zo  belangrijk 
voor je?  

                                                                                                                                  

                                                                                        

d. Je favoriete speelgoed gaat  kapot.  
Wat zou jij doen als je weinig 
spaargeld hebt? Kleur het rondje in. 

 � Tweedehands speelgoed kopen  
op internet.

 � Ander speelgoed lenen van een 
vriend of vriendin.

 � Voor weinig geld het speelgoed  
laten repareren.

 � Doorsparen tot ik het speelgoed 
nieuw kan kopen.

 � Geld lenen van een vriend om het  
speelgoed nieuw te kopen.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Eva:
Gisteren ging de afwasmachine kapot ...  

Dat was echt niet fijn. Ik moest alles met de 
hand afwassen. Gelukkig hebben mijn ouders een 
spaarpot met extra geld. Met dit geld hebben ze 

een nieuwe afwasmachine gekocht.

Wat kan in huis kapot gaan:


