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2. Wat koop je voor 10 euro?  

Een held met geld kan goed omgaan met geld:  
hij of zij maakt steeds goede keuzes. 
Ben jij een held met je geld?

1. Duur of goedkoop?

a. Welke dingen kan Jasmijn wel of niet kopen?  
 
 
 
 
 

b. Kan ze ook twee dingen kopen voor de 10 euro van  
haar oma? Welke? 
 
  

c. Wat zou jij zelf willen hebben?  
 
 

d. Wat doe jij als je iets wilt kopen, maar je hebt te weinig geld? 
 
 

Jasmijn krijgt 10 euro van haar oma. 

a. Welk bedrag hoort bij welk plaatje?  
Omcirkel het juiste antwoord. 

b. Wat is het goedkoopst?  
Zet een € in het prijskaartje. 

c. En wat is het duurst?  
Zet €€ in het prijskaartje.

Tennisspel

Step

Glitterpennen

Lego

1 2

3 4 1     2     3     4 1     2     3     4

1     2     3     4 1     2     3     4

Viltstiften 8 euro  wel   niet

Voetbal 14 euro  wel   niet

Stripboek 5 euro  wel   niet

Armband 4 euro  wel   niet
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3. Hoe kies jij?

4. Reclame

Reclame is overal. Door reclame wil je dingen kopen. 

a. Welke reclame ken jij? Schrijf op.

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

Bekijk de plaatjes. 

b. Welke pleisters kies jij? Kleur het rondje in. 

c. Waarom kies je deze?                                                                                                                      

Fouad:

Ik heb 20 euro 

in mijn spaarpot.  

Ik krijg 1 euro zakgeld 

per week. 
Ik wil 

skateboard A 

kopen. 

a.  Heeft Fouad nu genoeg geld voor dit skateboard? 

 ja    nee

b. Hoelang moet Fouad sparen om skateboard A te kunnen kopen? 

 6 weken   10 weken 16 weken

c. En jij? Wat zou jij doen? Nu skateboard B kopen of sparen  
voor skateboard A? 

 kopen  sparen

d. Wie zou jij om hulp vragen als je moest kiezen?

 vader of   juf of    vriend of niemand

Skateboard A
• Stevig model                               
• Je staat er goed op
• Bord van hout                                           
• 30 euro                                       

Skateboard B
• Leuke kleur                            
• Wiebelig
• Bord van plastic                                           
• 15 euro                                       
 

moeder meester  vriendin


