Slim sparen en plannen

niveau

6

Waar heb jij straks geld voor nodig? Bijvoorbeeld
morgen, volgende week of zelfs volgend jaar?
En hoe spaar je dat geld bij elkaar? Of leen je liever geld?
Een spaarplan kan helpen om slim te sparen.

Naam:

1. Zo spaar ik

rtip:
Mijn beste spaa

 Ik spaar nergens voor
 Ik spaar voor
Ik kom aan extra spaargeld door:
Ik bewaar mijn spaargeld:

 Op mijn bankrekening
 Gaat niemand iets aan
 In mijn spaarpot of portemonnee
 Ergens anders,

Ik ben wel / niet goed in sparen omdat:

2. Bedankt voor het lenen
a. Heb jij weleens iets aan iemand uitgeleend?

 Ja		  Nee
b. Waarom wel of niet?

Fouad:
maand
Ik mocht van Joep een
.
zijn computerspel lenen
n
ee
m
Superaardig. Ik heb he
om
reep chocola gegeven
.
hem te bedanken

c. Je hebt een week de fiets van je beste vriendin mogen lenen.
Wat geef je als bedankje?

 Niets		  Een reep chocola
 €5 		  Een dikke zoen
 Iets anders,

		

d. Als je geld leent moet je zeker weten dat je dit ook weer terug kunt
betalen. Vaak moet je zelfs ook nog extra geld betalen. Hoe heet dit?

 Boete  Rente
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3. Onverwachte gebeurtenissen
Een onverwachte gebeurtenis is iets dat opeens gebeurt, iets wat je niet had verwacht. Je hebt er geen
rekening mee gehouden. De spelcomputer gaat bijvoorbeeld plotseling kapot, de kat wordt ziek of je mag
onverwachts met een vriendje mee naar een pretpark.

Mike:
Mijn ouders sparen
elke maand €100
voor onverwachte
gebeurtenissen.

a. Onverwacht of niet? Kleur het rondje in.

Mike heeft een abonnement op een
tijdschrift. Het abonnement moet
elke maand betaald worden.

De spelcomputer van
Joep doet het plotseling
niet meer.

 Verwacht
 Onverwacht

 Verwacht
 Onverwacht

Jasmijn koopt een cadeautje voor
de jarige Fouad.

De kat van Eva heeft haar
pootje gebroken.

 Verwacht
 Onverwacht

 Verwacht
 Onverwacht

b. Jouw eigen onverwachte gebeurtenis
En jij? Heb jij een voorbeeld van een onverwachte gebeurtenis die jou is overkomen? Wat gebeurde er?

Hoe is het opgelost?
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