De wereld van het geld

niveau

7

De wereld van het geld is groot. Weet jij op welke manieren
je kunt betalen? En hoe je dit zo veilig mogelijk doet?

Naam:

1. Eerlijk ruilen
Vroeger was er nog geen geld. De mensen ruilden spullen.
a. Je vriend wil graag jouw voetbal. Waarvoor zou jij hem willen ruilen?

Stiften

Tennisspel

Zou jij ruilen?

 Ja

Spelcomputer

Zou jij ruilen?

 Nee

 Ja

Zou jij ruilen?

 Nee

 Ja

 Nee

Waarom wel/niet? 

Waarom wel/niet? 

Waarom wel/niet? 







b. Wat is een nadeel van ruilen?


2. Wereld van het geld
Er zijn veel organisaties die een rol spelen in de wereld van het geld. Ken jij ze allemaal?
En wat doen deze organisaties dan met geld?
a. Vul de juiste organisatie in. Kies uit: pensioenfonds,
bank, De Nederlandsche Bank (DNB), verzekeraar

b. Kun je bij De Nederlandsche Bank
ook een bankrekening openen?

Omschrijving

Organisatie

 Ja
 Nee

Geld sparen voor later



Waarom wel/niet? 

Nieuwe bankbiljetten drukken






Dekt schade bij verlies en diefstal



Bankpasjes leveren
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3. Betalen met pas of contant?
Overleg bij alle vragen met je buurman/buurvrouw.
a. Noem van elke betaalmethode een voordeel en een nadeel.
Voordeel

Nadeel

Contant

Pinnen

Contactloos

Online
betalen

b. Stel je wil samen met je vader/moeder een tweedehands fiets
kopen. Je vindt op internet een mooie fiets die je wil hebben.
Hoe zou je betalen?

 Contant
 Online

Mike:
Ik betaal op veel
verschillende manieren.
Soms vind ik het handiger
om contant af te rekenen en
soms pin ik liever. Ik betaal
kleine bedragen ook vaak
contactloos. Ik vind het wel
lastig dat je dan zonder dat
je het merkt best veel
geld uitgeeft.

Waarom? 


c. Wanneer zou je betalen?

 Vooraf
 Als ik de fiets ophaal
d. Hoe kun je controleren of de verkoper wel betrouwbaar is?
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