De wereld van het geld

niveau

6

De wereld van het geld is groot. Weet jij op
welke manieren je allemaal kunt betalen?

Naam:

1. Wat is waar?

a. Wat is waar over pinnen en contactloos betalen?
Kies bij elke zin Waar of Niet waar.
Joep:
Ik wilde €10 pinnen
maar dat lukte niet.
Er stond niet meer
genoeg geld op mijn
rekening. Ik betaal
vaak contactloos.
Dat gaat zo snel
en makkelijk dat je
helemaal niet door
hebt hoeveel geld
je uitgeeft.

Bij contactloos betalen hoef je nooit je pincode in
te toetsen.

 Waar		

 Niet waar

Als je je pincode bent vergeten, kun je een nieuwe
pincode aanvragen.

 Waar		

 Niet waar

Bij contactloos betalen stop je je bankpas in het
pinapparaat.

 Waar		

 Niet waar

Je mag alleen bij bedragen lager dan 25 euro
contactloos betalen.

 Waar		

 Niet waar

b. Noem een voordeel en een nadeel van pinnen en contactloos betalen. Vul de tabel in.
Voordeel

Nadeel

Pinnen

Contactloos
betalen

c. Joep wil niet meer zoveel geld uitgeven. Welke tip heb je voor Joep?


d. Stel je mag de rest van je leven nog maar op één manier betalen.
Wat kies je? Overleg met je buurman/buurvrouw.

 Contant
 Bankpas
 Contactloos
geldlessen.nl
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De wereld van het geld
Fouad:
Ik vond dit briefje op straat.
Ik was super blij. Ik vind €10
een hoop geld. Maar mijn grote
broer lachte me uit. Hij vindt
€10 helemaal niet veel geld.
Gek eigenlijk.

niveau

6

2. Veel of weinig?
a. Voor de een is €10 veel geld, voor de ander niet. Voor wie denk je dat
€10 veel geld is? Zet daar een kruisje bij. Overleg met je buurman/
buurvrouw.

 Een rijke voetballer die drie huizen heeft.
 Een kind van vier jaar.
 Voor jou.
 Iemand die nog €100 euro aan iemand moet betalen.
b. Wat doe jij als je €10 op straat vindt?

 Naar de politie brengen.
 Delen met mijn vrienden.
 In mijn spaarpot doen.
 Iets kopen.

3. Op vakantie
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Eva:
Ik was op vaka
ntie
in Amerika. O
p de
bankbiljetten
stonden
plaatjes van p
residenten.

c. Welk bedrag is voor jou
veel geld? Schrijf op.

€

a. Ben jij weleens in een land geweest waar je
niet met euro’s kon betalen?

 Ja, in 
 Nee
b. Hoe heet het geld waar Jasmijn, Eva en Joep
het over hebben? Trek een lijn tussen het land
en het geld.
Engeland

Dollar

Amerika

Kroon

Denemarken

Pond

In deze landen kun je dus niet met de euro betalen.

Joep:
In Denemarken hebben c. Schrijf vier landen op waar je wél met de euro
kunt betalen.
ze heel speciale munten.
Daar zit namelijk
1. 
een gat in! Toen ik
2. 
daar op vakantie was
3. 
heb ik er een paar
meegenomen voor mijn
4. 
muntenverzameling.
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