Geld, hoe kom je eraan?

niveau

8

Je kunt op verschillende manieren aan geld komen. Misschien
krijg je zakgeld of doe je weleens een klusje voor geld?
Vanaf 13 jaar kun je ook geld verdienen met een bijbaantje.

Naam:

1. Waar of Niet waar?
Wat weet jij over bijbaantjes? Lees de
stellingen over bijbaantjes. Zijn ze
Waar of Niet waar? Kruis het aan.
Tip: Zoek op internet informatie over
bijbaantjes.
Jasmijn:
Zodra het mag wil ik
meteen een bijbaantje.
Dan kan ik sparen en zelf
nieuwe kleren kopen.

a. Vanaf 13 jaar mag je als bijbaan folders bezorgen.

 Waar		

 Niet waar

b. Je mag vanaf 14 jaar ook op zondag werken.

 Waar		

 Niet waar

c. Vanaf 15 jaar mag je kranten bezorgen.

 Waar		

 Niet waar

d. Als je 15 bent kun je vakken gaan vullen in de
supermarkt.

 Waar		

 Niet waar

e. Vanaf 17 jaar kun je in een restaurant in de bediening
werken.

 Waar		

 Niet waar

f. Jasmijn mag nog geen bijbaan. Wat kan ze nu al doen
om eigen geld te verdienen? Noem 3 dingen.
1
2
3

2. Dilemma’s. Wat kies jij?
a.

€50 verdienen voor een goed doel, of

c.

€25 voor jezelf?
b.

Elke zaterdag €3 zakgeld krijgen, of

elke zaterdag €6 verdienen met het

Altijd geld van je ouders krijgen, of
zelf werken voor je geld?

d.

Ook weleens mensen gratis helpen, of
altijd geld vragen voor een klusje?

wassen van de auto?
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Geld, hoe kom je eraan?
Eva:
Ik ga geld inzamelen
voor het dierenasiel.
Zij zorgen voor katten
die geen thuis meer
hebben. Ik ga mooie
foto’s van katten maken
om te verkopen.
Het geld dat ik
daarmee verdien
geef ik dan aan het
dierenasiel.

niveau

8

3. Een goed doel!
a. Voor welk goed doel zou jij geld willen verdienen?


b. Je gaat geld verdienen voor jouw goede doel. Hoe ga je dat
doen? Welke ideeën heb je?





c. Bespeek je plan met een klasgenoot. Heeft hij of zij nog tips ?




4. Inkomsten en uitgaven
a. Denk terug aan afgelopen maand. Hoeveel geld heb je verdiend of gekregen (je inkomsten)?
Wat heb je allemaal betaald (je uitgaven)? Vul het overzicht in.
Inkomsten: wat?

Bedrag

Uitgaven: wat?

Bedrag



€



€



€



€



€



€



€



€



€



€

Totaal inkomsten: € 

b. Bekijk je overzicht goed. Vind je dat je goed
met geld kunt omgaan of zijn er nog dingen
die beter kunnen? Schrijf het op.

Totaal uitgaven: € 

c. Waarom is het handig om zo’n overzicht te
maken?
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