Slim sparen en plannen

Jasmijn:
Ik spaar al voor de
middelbare school.
Bijvoorbeeld voor
nieuwe kleren.

8

Waar heb jij straks geld voor nodig? Bijvoorbeeld als
je naar de middelbare school gaat. En hoe spaar je dat geld
bij elkaar? Wie betaalt als je per ongeluk wat kapot maakt?
Als je slim spaart, plan je vooruit en ben je goed voorbereid.

Naam:

1. Sparen voor later

niveau

a. Spaar jij geld dat je wil
gebruiken als je naar
de m
 iddelbare school gaat?

 Ja		  Nee

2
3

 Ja		  Nee
d. Dilemma’s: waar spaar je
liever voor?

b. Noem drie dingen waar jij
voor zou willen sparen.
1

c. Heb je daar een spaarplan voor?

 Een keer een extra shirtje, of
 een maand lang elke week
wat lekkers in de kantine?

 Een coole rugzak, of
 een goede koptelefoon?

2. Ken jij deze verzekeringen?
a. Lees de verhalen van Mike, Eva, Jasmijn en Joep.
Welke verzekering hoort bij welk verhaal? Schrijf
achter iedere verzekering één van de vier namen op.
Zorgverzekering

b. Hoe werkt verzekeren eigenlijk? Schrijf het
op een kladblaadje. Gebruik de woorden:
schade, diefstal, verzekering, kosten,
betalen, premie

Aansprakelijkheidsverzekering

Joep:
Jasmijn:
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roken bij o
Ik was bij mijn
Reisverzekering
Er is ingeb
v
t eel
ebben nie
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nichtje thuis.
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We waren zo wild
n
u
k
mee
tablet!
Mike:
aan het dansen op
ijn nieuwe
m
l
e
w
Ik werd in de tuin gestoken door
de muziek, dat ik
een wesp. Ik ben allergisch en
de antieke vaas niet
moest meteen naar het ziekenhuis.
zag staan. Ik gleed
uit en de vaas
Eva:
viel op de grond…
Vorig jaar waren we in 1000 stukjes!
op vakantie in Italië.
Mijn koffer werd
toen gestolen.
Inboedelverzekering
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3. Ben jij goed voorbereid?

niveau

8

Joep:
Als ik plotseling iets
kwijtraak of als er iets
kapotgaat, dan heb ik
geen geld achter de hand.
Ik denk dat mijn ouders
wel wat geregeld hebben.

a. Op wie lijk jij het meest? Op Joep of op Mike?
Bespreek met een klasgenoot en leg uit
waarom.

Mike:
Ik heb een extra
s
spaarpot voor als er iet
t.
ur
be
onverwachts ge
Gaat mijn z aklamp
kapot? Dan is dat geen
probleem, dan haal ik
gewoon wat geld uit
mijn extra spaarpot en
 eteen een
kan ik m
nieuwe kopen.

b. Welke onverwachte dingen kunnen er gebeuren? Schrijf er samen zes op. Drie leuke en drie niet leuke.
Niet leuke onverwachte gebeurtenissen

Leuke onverwachte gebeurtenissen

1

1

2

2

3

3

4. Eens of oneens?
Lees de stellingen en kruis aan of je het eens of oneens bent.
• Ik leen geen geld uit aan vrienden.

 Eens

 Oneens

• Mijn telefoon verzekeren? Dat vind ik niet nodig.

 Eens

 Oneens

• Sparen is heel makkelijk.

 Eens

 Oneens
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