
Veel kinderen krijgen elke week zakgeld. Je kunt ook op 
andere manieren geld krijgen. Hoe zit dat bij jou?

Krijg jij geld?

Sparen en vooruitkijken  groep 5  

Youssra wil PLAYMOBIL van € 30 kopen.
Ze krijgt elke week € 1,50 zakgeld. Ze heeft zes weken 
gespaard. En ze heeft € 15 van opa en oma gekregen. 

Youssra gaat elke week de auto wassen. 
Daar krijgt ze € 2 voor.
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3 Welke klusjes zou Youssra nog meer kunnen doen?

Kan Youssra de PLAYMOBIL al kopen? Leg uit.

Na hoeveel weken kan ze de PLAYMOBIL kopen?

Heeft ze dan ook nog geld om een ijsje te kopen? Leg uit.

Nee ze heeft niet genoeg geld. Zij heeft 6 ×  haar zakgeld van 1 euro en 50 
cent gespaard. Dat is 9 euro. Met de 15 euro van opa en oma erbij heeft ze 
in totaal 24 euro.

Na twee weken. Ze had al 24 euro. In twee weken heeft ze 4 euro (2 × auto 
wassen) en 3 euro (2 × zakgeld) erbij gekregen. Ze heeft dan 31 euro.

Ja, want ze heeft dan nog 1 euro over.
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Als Joris de doos met de helikopter open maakt 
ontdekt hij dat een van de wieken stuk is. 

Wat zou jij doen als jij Joris was?

Op dure spullen, zoals een tablet, zit garantie. 

Wat is dat?

Je kunt spullen ook verzekeren. Daar moet je elk 
jaar geld voor betalen.  Als er dan iets stuk gaat of 
gestolen wordt, krijg je geld van de verzekering. 

Welke spullen zou jij willen 
verzekeren?
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5 Ruilen, garantie, verzekeren?

Lenen, rente?

Joris wil een PLAYMOBIL-helikopter kopen. Die kost 20 euro. Joris wil die 20 euro  
lenen van zijn vader.

Wat betekent geld lenen? 

Papa zegt: ‘Ik wil je het geld lenen, maar dan moet je wel rente betalen.’

Wat bedoelt papa?

Papa zegt: ‘Voor elke euro die je van mij leent, moet je 10 cent rente betalen.’

Hoeveel rente moet Joris betalen?

Hoeveel geld betaalt Joris voor de PLAYMOBIL als hij hem 
met geleend geld koopt?

Verdienen!

Joris krijgt het geld van zijn vader. Hij mag het gebruiken, maar hij 
moet het later wel terugbetalen.

Papa bedoelt dat Joris iets meer geld moet terugbetalen dan hij heeft geleend.

2 euro. Voor 1 euro lenen betaalt Joris 10 cent. Voor 20 euro lenen 
betaalt Joris 20 x 10 cent = 200 cent. 200 cent = 2 euro

Joris betaalt dan 20 euro en daarbij de 2 euro rente. In totaal betaalt hij 22 euro.

Terug gaan naar de winkel. Als je iets nieuws koopt 
mag er niets stuk zijn. 

Garantie betekent dat je het artikel mag teruggeven 
als het binnen een bepaalde tijd kapot gaat. Dat mag 
alleen als jij er voorzichtig mee bent omgegaan.

Mensen verzekeren spullen waar ze veel geld voor 
moeten betalen als ze stuk gaan of kwijt raken.
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