
Opdracht 1: Welke kosten betaal je voor je auto zonder dat je er in rijd? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 2: Kom je uit met je geld!? 

Zoals jullie in het filmpje hebben kunnen zien speelt geld een grote rol bij economie. Een van de 

dingen die je bij economie gaat leren is kijken hoe mensen aan geld komen en welke keuzes ze 

maken bij het uitgeven van geld. In deze opdracht gaan jullie hier zelf al mee aan de slag. 

Om te kijken hoeveel geld je deze maand uit kan geven moet je weten hoeveel geld je in totaal hebt.  

Laten we voor de opdracht even zeggen dat je net jarig bent geweest. Je bent twaalf jaar geworden 

en hebt voor jouw verjaardag €150,- gekregen. Je hebt net een paar schoenen verkocht op vinted 

voor €25,-. Van jouw ouders krijg je elke maand €20 zakgeld. En kan je een beetje sparen?? In deze 

opdracht heb je in ieder geval €200,- spaargeld.  

Hoeveel geld heb je nu in totaal aan inkomsten en hoeveel geld 

had je al gespaard? Tel de vier bedragen bij elkaar op en je weet 

het!! 

Verjaardagsgeld: ……………. 

Schoenen vinted: ……………. 

Zakgeld:  ……………. 

Spaargeld:  …………….+ 

Totaal:   ……………. 

Nu je weet hoeveel geld je hebt kunnen we kijken naar wat je kan uitgeven. Omcirkel welke dingen jij 

kiest? Let op je kan/mag niet meer uitgeven dan dat je hebt. 

 

 

 

Schoenen: €135,- Snoep: €50,-  Kleren €100,-  Vakantie: 

€250,- 

 

 

 

Pizza: €75,-  Playstation 5: €500,- Nieuwe fiets: €150,- Puppy: €175,- 

 

Kun je alles kopen? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je zal keuzes moeten maken wat je nu en wat je later wilt kopen. Soms zal je zelfs wat langer moeten 

sparen en soms koop je in één keer alles wat je wil. Je hebt nu  je eerste economie les gehad en we 

hopen dat je het leuk vond!?  


