
Eva:
Ik krijg wel 

zakgeld. Als het 
zakgeld op is, heb 
ik pech. Zeuren 
om meer geld 

heeft geen zin.

1. Klusjes

2. Afspraken over geldzaken

Fouad:
Het was leuk om  

de hond uit te laten.  

Ik ga meteen een 

ijsje kopen van  
het geld.

Jasmijn:
Ik krijg geen 

zakgeld. Maar als ik 
iets nodig heb en ik 
vraag daarvoor geld 

aan mijn ouders, 
dan krijg ik het 

meestal wel.

Je kunt op verschillende manieren aan geld komen. 
Misschien krijg je zakgeld, doe je weleens een klusje  
voor geld of verkoop je spullen op een rommelmarkt?

Fouad en Joep laten de hond uit van de 
buurvrouw. Ze verdienen samen €1. 

a. Wat zou jij doen met het geld?

 

 

b. Doe je de volgende klusjes voor geld of gratis?  
Vul in: ‘gratis’ of het bedrag dat je ervoor zou vragen. 

c. Vergelijk jouw lijstje met het lijstje van een klasgenoot.
d. Zijn er verschillen? Hoe komt dat?

 

a. Krijg jij zakgeld? Of krijg je weleens geld van je ouders? 

 

b. Waar geef jij je (zak)geld aan uit?

 

c. Mag jij zelf bepalen waar je je (zak)geld aan uitgeeft? 
Waarom wel of niet?

 

d. Heb je met je ouders afspraken gemaakt over (zak)geld? 
Welke afspraken?

 

 

Half uur op kleine zusje passen 

Week lang poes bij de buren eten geven

Eigen kamer stofzuigen

Lege flessen wegbrengen

Klusje

 

 

 

 

Gratis of €...
Joep:

Ik stop mijn 
€0,50 in mijn 

spaarpot.
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Je kunt op verschillende manieren aan geld komen. 
Misschien krijg je zakgeld, doe je weleens een klusje  
voor geld of verkoop je spullen op een rommelmarkt?



3. Het goede doel
De klas van Mike, Joep, Fouad, Eva en Jasmijn heeft geld ingezameld voor 
een goed doel. Ze hebben allemaal iets bedacht om geld te verdienen.  
Ze hebben van tevoren ook spullen gekocht.

Joep

Eva

Jasmijn

Mike en Fouad

Totaal

Naam

€  

€  

€  

€  

€  

Uitgaven

€  

€  

€  

€  

€  

Inkomsten

c. Voor welk goed doel zou jij geld willen 
inzamelen? 

 

d. Bedenk nog drie manieren om geld te  
verdienen voor een goed doel.

1  

    

2  

    

3  

    

a. Maak een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

b. Hoeveel geld kunnen de vrienden in 
totaal aan het goede doel geven? 

€  

Eva:
Bij mij konden  

mensen hun nagels 
laten lakken voor 

€0,50. Ik heb bij 15 
mensen hun nagels 
gelakt. De nagellak 
kostte me €2,50.

Joep:
Ik heb limonade 
verkocht. Ik heb 

20 bekertjes voor €0,50  

per stuk verkocht. 
Ik heb aanmaak-

limonade gebruikt. De 

fles kostte maar €0,80. 

De bekertjes had ik nog 
thuis liggen.

Mike en Fouad:
Wij hebben een sponsorloop 

georganiseerd voor heel 

groep 8. Dit heeft wel €150 

opgeleverd. We hadden 

helemaal geen kosten! 

Jasmijn:
Ik heb zelfgemaakte 
tekeningen verkocht. 

Ik heb acht tekeningen 
voor €0,50 verkocht 
en vier voor €2,50. 
Ik heb wel nieuwe 
potloden gekocht  

voor €1,50.
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