De wereld van het geld

niveau

8

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. Allemaal manieren om te betalen

Joep:
e chips
zakj
Het
en het flesje
frisdrank
zijn niet
contactloos
betaald.

b. En jij? Hoe betaal jij het liefst kleine
boodschappen in de supermarkt?

 Contant
 Contactloos
 Pin
geldlessen.nl

Pin

Contant

Chocoladereep

Betaalwijze

Jasmijn
Persoon

Fouad:
Ik heb met pin beta
ald.
Ik heb niet het flesje
frisdrank gekocht.

Fouad
Joep

Betaalwijze

Jasmijn:
Ik heb niet
contant betaald.

Flesje frisdrank

a. Lees goed wat Jasmijn, Fouad en Joep zeggen. Zet hun
aanwijzingen in het schema en maak het zelf af. Zo ontdek
je wat ze hebben gekocht en hoe ze hebben betaald.
Zet een plus in de vakjes van de dingen die bij elkaar horen
en een min in de vakjes waar dat niet zo is.

Zakje chips

Lekkers

Contactloos

Jasmijn, Fouad en Joep kopen ieder één product in de
supermarkt. Ze betalen alle drie op een andere manier.

Contant
Contactloos
Pin

Vul hier de oplossing in:
Persoon

Kocht...

Betaalwijze...

Jasmijn





Fouad





Joep





c. Waarom? Bespreek met je klasgenoot.
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2. De weg van een bankbiljet
Weet jij wat er allemaal gebeurt met een bankbiljet? En in welke volgorde?
Schrijf de cijfers 1 tot en met 7 bij de juiste omschrijving.


1

Een nieuw bankbiljet wordt gedrukt.



Het biljet wordt versnipperd.



Het biljet raakt ‘in omloop’, dat betekent dat het steeds opnieuw en door verschillende
mensen wordt gebruikt om dingen te kopen.



Iemand pint het biljet.



Het biljet wordt in een geldautomaat gestopt.



In de geldtelcentrale wordt gecontroleerd of het biljet nog goed is. Er zit een scheur in
het biljet. Het biljet gaat naar De Nederlandsche Bank.



Een winkelier leegt zijn kassa en brengt het biljet met al het andere geld naar de bank.

3. Echt of nep?
Eva, Joep en Fouad hebben op straat een briefje van 20 euro gevonden.
Ze twijfelen of het wel echt is.
a. Wat denk jij?
Eva:
Het briefje is nep.
Ik denk dat het een
ec
ht
br
ie
fje
is,
Mike:
want hij heeft prec
Het briefje is echt.
ies dezelfde kleur
t
he
t
da
et
ni
nk
Ik de
als andere briefjes
van 20 euro.
een echt briefje is,
Het plaatje is ook he
b. Wat vind jij dat er met het
le
m
aal hetzelfde.
fje
want als je het brie
briefje moet gebeuren?
egt
heen en weer bewe
Op de grond laten liggen.
Joep:
zie je de glanzende
fje
ie
n
br
va
ls
et
va
ni
groene 20
Iets lekkers van kopen.
Ik denk dat het een
.
en
i ooit
er
nd
ra
ve
r
kleu
is, want mijn opa ze
Naar de politie brengen.
n plaatje
Hij hoort juist blauw
dat er een verborge
n
t
s je ee
te worden als je da
moet verschijnen al
c. Waarom? Bespreek met je
zonlicht
t
.
doet
bankbiljet tegen he
klasgenoot.
en
maal ge
inhoudt. Ik zie hele
e!

plaatje als ik dat do
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