Opdracht: In balans

niveau

Opdrachtenblad

€€€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doet Wesley iets verkeerd volgens jou?
Wat dan?
Herken jij de situatie waarin Wesley zit?
Welke tip zou jij Wesley willen geven?
Heb jij ook het idee dat jij soms te veel
geld uitgeeft? Zo ja, waaraan?
Zou jij willen besparen op leuke dingen doen?
Waarom wel of waarom niet?
Vind jij het moeilijk om ‘nee’ te zeggen
als je vrienden vragen of je mee gaat
naar de bioscoop?

Vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Melanie
Hee, Wesley, waar was je gisteravond?
Ik had je nog geappt of je meeging naar
de film!
Wesley
Ooo... jammer. Welke film? Mijn beltegoed was
op en ik had geen geld meer. Teveel uitgegeven
afgelopen weekend bij het uitgaan. Hoeveel
geven jullie eigenlijk uit aan feesten?
Jayden
Hangt er vanaf hoeveel ik nog heb...

Opdracht 2

Wesley

Wesley heeft een begroting gemaakt voor de
maand januari:

Ik dus niet zoveel meer.
Jasmina
Ja maar jij geeft ook altijd
zoveel rondjes!!! ;-)

Januari

Omschrijving

Inkomsten

Kledinggeld

€ 45

Zakgeld

€ 23

Krantenwijk

€ 82

Telefoon

€ 20

Uitgaan

€ 50

Spijkerbroek

€ 40

Eten en drinken

€ 15

Bioscoop 2x

€ 40

Cadeautje
voor Zoë

€ 10

Totaal

1.
2.

3.
4.

Uitgaven

€ 150

€ 175

Hoeveel geld geeft Wesley uit aan leuke
dingen doen?
Wesley wil deze zomer op vakantie met zijn
vrienden. De reis kost € 350. Pas zijn begroting
aan, zodat hij elke maand € 50 kan sparen.
Hierdoor zullen er posten uitgaan of omlaag
moeten.
Wanneer heeft hij het vakantiegeld bij elkaar,
als hij in januari begint met sparen?
Wat moet je weten en doen om een begroting
te maken? Een begroting is een overzicht van
je verwachte inkomsten en uitgaven.

Tip → Wesley houdt van uit gaan en leuke
dingen doen met zijn vrienden. Daar is
natuurlijk niks mis mee. Hij heeft alleen
geen idee hoeveel geld hij hieraan uitgeeft.
Bovendien geeft hij graag drankjes weg.
In zo’n situatie helpt het om een begroting te
maken. In een begroting staan al je verwachte
inkomsten en uitgaven. Zo weet je van te
voren al hoeveel geld je te besteden hebt.
En wanneer het tijd is dat een ander eens
drankjes gaat halen!
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Opdracht 3
1.

Maak nu een begroting voor je eigen situatie.
Houd daarbij rekening met de volgende vragen:
· Wat zijn je inkomsten?
· Wat zijn je vaste uitgaven?
· Hoeveel houd je over voor leuke dingen?
· Welke afspraken maak je met jezelf om
je eraan te houden?
· Hoeveel wil je sparen en waarvoor?

2.

Wat verandert er als je op jezelf gaat wonen?
Welke inkomsten en uitgaven komen er dan bij?

Januari

Omschrijving

Totaal

Tip → Er zijn twee soorten uitgaven:
uitgaven die moeten en uitgaven die mogen.
De meeste jongeren hebben nog niet veel
verplichte uitgaven, omdat hun ouders nog
veel betalen. Als je op jezelf gaat wonen, heb
je die verplichte uitgaven wel. De verplichte
uitgaven betaal je voordat je geld uitgeeft aan
leuke dingen. Verplichte uitgaven moet je
namelijk sowieso betalen, of je nu wel of geen
geld hebt. Bijvoorbeeld omdat je een contract
hebt afgesloten waarin je afspreekt dat je
elke maand een bepaald bedrag betaalt, zoals
een telefoonabonnement. Ook je uitgaven
voor ontbijt, lunch en avondeten zijn
verplichte, vaste uitgaven. Je moet hier wel
geld aan uitgeven, want anders verhonger je.

Inkomsten

Uitgaven
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je
het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Ik ga graag uit en ontmoet mijn

Ik ga elke week uit. Meestal vrijdag en

vrienden in de stad. Daar besteed

zaterdag. Maar geen idee hoeveel geld

ik dus veel geld aan.

ik hier aan uitgeef.

Jayden

Jasmina

Ik vind eten en drinken in het café

Uitgaan in de stad vind ik erg leuk,

echt veel te duur. Daarom nodig ik

maar ik doe het alleen als ik genoeg

mijn vrienden lekker thuis uit.

geld heb.

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

Melanie

Wesley

Met je vrienden stappen is ook erg gezellig.

Probeer toch meer inzicht te krijgen in je

Zorg er wel voor dat jij niet de enige bent

uitgaven. Maak aan het begin van de maand een

die rondjes geeft!

begroting zodat je precies weet hoeveel geld je
hebt om te besteden aan uitgaan! Zo weet je
altijd wanneer je een rondje kunt geven.

Jayden

Jasmina

Goed idee. Thuis kun je het ook heel gezellig

Prima, ga zo door! Als er een keer een feest is

maken! Je kunt iedereen ook wat lekkers mee

waar je echt naar toe wilt, kun je kijken waar je

laten nemen.

tijdelijk even wat minder aan uit kunt geven.
Zodat je zeker weet dat je genoeg geld hebt
voor dat knalfeest.

