
Opdracht 1 

1. Welke spaartips zou jij Melanie kunnen geven?
2. Kun jij drie redenen bedenken waarom sparen 

belangrijk is?
3. Spaar jij ergens voor? Waarvoor? En hoeveel spaar 

je per maand?
4. Stel: je moet besparen op je uitgaven, omdat je 

ergens voor wilt gaan sparen. Waar zou je dan  
op besparen?

5. Zou jij alleen sparen als je een spaardoel voor  
ogen hebt? Waarom?

Opdracht: Even doorbijten niveau
Opdrachtenblad €€

Tip → Je wilt een nieuwe laptop, een scooter 
of op vakantie. Je weet de prijs. Dat is je 
spaardoel. Met een spaarplan weet je snel 
hoe lang je moet sparen voor je die laptop 
kunt kopen. Je moet eerst weten hoeveel  
je per maand kunt sparen. Dan kun je 
uitrekenen hoeveel maanden je nodig hebt  
om te sparen. Het kan ook andersom. 
Bijvoorbeeld: je wilt in juli op vakantie  
en begint in januari met sparen. Dan kun  
je uitrekenen hoeveel je per maand  
moet sparen.

 

 

 

Bah! Ik heb echt een nieuwe laptop 
nodig. Op de mijne zitten de nieuwste 
grafische toepassingen niet. Die heb ik 
wel nodig om gave dingen te maken.

Melanie

Wesley

Dan koop je toch een nieuwe?

Wesley

Als je het echt wilt, lukt het je wel.  
Ik help je wel.

Weet je wat dat kost!? Ik heb 
geprobeerd te sparen maar je weet dat 
dat niets voor mij is.

Melanie

:-)

Melanie

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley

Opdracht 2 

De laptop van Melanie kost € 900. Ze krijgt de helft 
van haar ouders.

1. Vul de tabel in. Hoeveel kan Melanie  
per maand sparen?

2. Hoelang duurt het voordat Melanie  
de laptop kan kopen?

Inkomsten per maand

Zakgeld € 25

Kleedgeld € 45

Baantje € 120

Totaal €

Uitgaven per maand

Kleding € 60

Uitgaan € 30

Telefoonkosten € 22

Cadeautjes, eten € 25

Totaal €

Vrienden



Opdracht: Even doorbijten niveau
Opdrachtenblad €€

Opdracht 3 

Bedenk iets dat je graag zou willen hebben en  
maak daar een spaarplan voor. Beantwoord de 
volgende vragen:

1. Waar spaar je voor? Hoeveel kost dat?
2. Hoeveel kun je per maand sparen?
3. Zet hiervoor op een rij welke inkomsten je elke 

maand hebt. Zet ook de uitgaven op een rij die  
je sowieso hebt. Dit zijn uitgaven waar je niet  
om heen kunt.

4. Hoelang duurt het voordat je je spaardoel  
hebt bereikt?

5. Hoe zorg je ervoor dat jij je aan het spaarplan  
kunt houden? Op welke momenten zal dat moeilijk 
zijn, denk je? Kun je van te voren al bedenken wat  
je dan het beste kunt doen?

Over om te sparen: € .....................................................

Inkomsten per maand

€

€

€

€

Totaal €

Uitgaven per maand

€

€

€

€

Totaal €



Opdracht: Even doorbijten niveau
Opdrachtenblad €€

Melanie
Ik wil wel sparen maar het lukt me nooit.

Geldtip

Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen 
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op  
wie jij het meeste lijkt.

Jayden
Ik houd gewoon elke maand geld over.  
Ik heb geen speciaal doel voor dat geld.

Wesley
Als ik iets graag wil, ga ik extra  
vaak werken.

Jasmina
Als ik iets heel graag wil, lukt het mij om 
daar voor te sparen. Ik zet het geld dan 
op een speciale spaarrekening.

Melanie
Zorg dat je je spaardoel goed voor ogen hebt. 
Doe bijvoorbeeld een foto van die laptop in je 
portemonnee. Zo word je iedere keer als je geld 
wilt uitgeven, herinnerd aan de laptop. En doe je 
je portemonnee misschien toch maar weer dicht 
zonder geld uit te geven.

Jayden
Hartstikke mooi dat je zo ongemerkt lekker geld 
spaart. Mocht je nu opeens wel al je geld gaan 
uitgeven, vergeet dan niet maandelijks een vast 
bedrag opzij te zetten.

Wesley
Meer werken is een goede manier om in korte tijd 
extra veel geld te krijgen. Als je het geld op een 
speciale rekening zet, krijg je misschien wel rente.

Jasmina
Goed bezig. Let wel goed op de voorwaarden van 
een spaarrekening. Bij sommige rekeningen mag 
je je geld niet zomaar op nemen. Je moet het dan 
bijvoorbeeld eerst een jaar laten staan.

Op wie lijk jij het meest? 

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je 
het meeste lijkt.


