
1. Mijn geld a. Krijg jij zakgeld? 

 � Ja. Ga door naar b. � Nee. Ga hieronder door naar d.

2. Te koop!

a. Wat ga je verkopen? Hoeveel geld vraag je voor 
jouw spullen? Vul de tabel hiernaast in.

b. Je hebt niet alleen spullen nodig om te verkopen. 
Wat heb je nog meer nodig?

 

 

 

c. Hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk verkoopt?

 

 

Joep:
Ik krijg nog  

geen zakgeld.

Eva: 
Ik krijg zakgeld.

b. Wat koop je van je zakgeld? 

 

 

c. Heb je met je ouders afspraken 
gemaakt wat je wel of niet van 
je zakgeld mag kopen?

 � Ja,  

 

 

 � Nee

Ga hiernaast door naar e.

d. Zou je graag zakgeld willen? 
Waarom wel of niet?

 

 

 

e. Krijg je weleens (extra) geld? 
Wanneer? En wat doe je 
daar dan mee?

 

 

 

 

Jouw school organiseert een rommelmarkt. Jij hebt ook een kraam.
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Je kunt op verschillende manieren aan geld komen.
Krijg jij weleens geld als je een klusje doet?



3. Wat kies jij?

4. Waar of Niet waar?
Lees de stellingen en kruis aan of het voor jou Waar of Niet waar is.

a. Ik vind dat ik genoeg (zak)geld krijg.

 � Waar  � Niet waar

b. Ik vind het leuk om bij te houden wat ik uitgeef.

 � Waar  � Niet waar

c. Ik vind leuk werk belangrijker dan heel veel geld verdienen.

 � Waar  � Niet waar

d. Ik doe alleen klusjes als ik er geld voor krijg.

 � Waar  � Niet waar

e. Kies een zin uit a-b-c-d en leg uit waarom je voor Waar of 
Niet waar hebt gekozen. Praat er met een klasgenoot over.

 

 

a.  Samen een klusje doen en het geld verdelen, of 

 Een klusje alleen doen en zelf het geld krijgen. 

Waarom?  

b.  Mijn verdiende geld zelf houden, of 

 Mijn verdiende geld aan een goed doel geven. 

Waarom?  

c.  Ik bewaar zelf mijn geld, of 

 Mijn ouders bewaren mijn geld.

Waarom?  

d.  Oude spullen verkopen op een rommelmarkt, of 

 De stoep vegen voor geld.

Waarom?  

Mike: 
Ik houd in een boekje bij 
hoeveel geld ik krijg en 
hoeveel geld ik uitgeef.

Eva: 
Ik heb samen met Jasmijn 
geld verdiend met flessen 

wegbrengen.
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