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1. Betalen in de winkel
Jasmijn koopt tekenspullen in de winkel. Ze moet 
€2,55 betalen. Ze heeft dit in haar portemonnee:

a. Jasmijn wil graag gepast betalen.  
Welk geld gebruikt ze om te betalen?  
Omcirkel de munten waarmee Jasmijn  
kan betalen.

b. En wat als de tekenspullen €3,45 kosten? 
Welke munten kan Jasmijn gebruiken  
om gepast te betalen? Onderstreep  
de munten.

c. Waar kun je in de winkel nog meer mee 
betalen?

 

 

2. Pinnen of contactloos betalen?

a. Wat is waar over contactloos betalen? Kruis de zinnen aan  
die waar zijn.

 � Je moet altijd je pincode intoetsen. 

 � Je houdt je bankpas tegen het pinapparaat.

 � Je hebt geen contant geld nodig. 

 � Je krijgt wisselgeld. 

 � Je krijgt geen kassabon. 

b. Waarom geeft de moeder van Joep haar pincode niet  
aan Joep?

 

 

Joep koopt soms met de bankpas van zijn moeder een brood. 
Hij heeft dan geen pincode nodig. Hij betaalt contactloos.

De wereld van het geld is groot. Weet jij op 
welke manieren je allemaal kunt betalen?
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De wereld van het geld
3. Naar de bank!

4. Bijzonder papier

a. Kruis de zin aan die waar is:

 � In een briefje van €5 zit goud en zilver.

 � Iedereen kan papiergeld maken. 

 � Je mag een eurobiljet kopiëren. 

 � Mensen hebben met elkaar afgesproken dat je 
met papiergeld kunt betalen. 

b. Wat zou jij doen als je een vals bankbiljet vond? 

 � Cadeautje kopen.  

 � Naar de politie brengen. 

 � Bij de bank inleveren. 

 � Iets anders, namelijk   

 

Wat weet jij allemaal al over de bank? Schrijf het in de vakjes.

                                                                                                  
                               

                                                                                                                                 

                                                                                                       
                          

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Mike:

Raar dat dit 

dunne papiertje 

€5 waard is.  

Joep:
Ja, dit papiertje 

is nog geen 
€0,05 waard.


