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Opdracht 1
1.
2.
3.

Welke informatie staat er op een loonstrookje?
Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?
Welk bedrag is hoger?

Vrienden

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley
Jayden
Net mijn eerste loonstrookje gekregen.
Wat een puzzel.

Opdracht 2
Melanie

Kijk goed naar de loonstrook op de volgende pagina.
Beantwoord de volgende vragen:
- Wat is het Burgerservicenummer
van A. Bos?
- Waar werkt A?
- Over welke periode gaat deze loonstrook?
- Wat is het brutoloon voor deze periode?
- Wat is het uurloon?

Ja staat een hoop op

Wesley
Belangrijkste is welk bedrag er
achter nettoloon staat!

Opdracht 3
Wie verdient het meest?
1.

Zet de volgende beroepen in de juiste volgorde.
Het beroep waar je het meest
mee verdient, als eerste.
· Profvoetballen
· Loodgieter
· Juf/meester
· Ministerpresident
· Verpleegkundige

Natuurlijk is de hoogte van je salaris belangrijk.
Maar er zijn ook andere factoren die bepalen of
je je baan leuk vindt. Noem nog minimaal drie
factoren die je belangrijk vindt bij (het kiezen van)
je (bij)baan?
1 .............................................................................
2 .............................................................................
3 .............................................................................
2.

Zet de drie factoren en het salaris op volgorde van
belangrijkheid. De factor die je het belangrijkst
vindt, geef je cijfer 1.
1 .............................................................................
2 .............................................................................
3 .............................................................................
4 .............................................................................

3.

Vergelijk jouw lijstje met het lijstje van je
klasgenoot. Zijn jullie het met elkaar eens?

Bruto-en nettoloon
Je brutoloon is je loon voordat de belasting
betaald is. Hier gaan dus nog belastingen
van af. Als alle belastingen en premies
betaald zijn, blijft het nettoloon over.
Als je niet zo veel verdient, hoef je geen
belasting te betalen. Je bruto- en nettoloon zijn dan hetzelfde.
Tip → Een deel van de betaalde belastingen
kun je weer terug krijgen!
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SALARISSPECIFICATIE

Lekker Supermarkt BV
Amersfoortseweg 136
3535 HJ UTRECHT
A. Bos
Schoolstraat 9
3534 VL UTRECHT

Aantal

Omschrijving
Salaris
(Uit uren gewerkt)
Toeslag vakantiegeld

Basis

Afdrukdatum:			
Medewerker:			
Periode:			
Datum van:			
Datum t/m:			

01-01-2015
00000110
4 weken 9
11-08-2014
07-09-2014

Geboortedatum:
BSN:				
Datum in dienst:
Functie:			

27-02-1998
123456789
30-11-2013
0407 – Vulploegmedewerker

Bruto/Netto

Cumulatief

Normaal

Bijzonder

SVW

30,00

114,90

508,32

114,90

114,90

8,00%

9,19

40,68

9,19

9,19

BRUTTOLOON

124,09

NETTOLOON

124,09

124,09

124,09

TE BETALEN LOON

124,09

124,09

124,09

BETALINGEN

BO211378546

VASTE GEGEVENS
Basis salaris:
Uurloon:
Heffingskorting:
Tabelkleur:
Loontijdvak:
Minimumloon:
Aantal uren per week:
Loonschaal/Trede:

124,09

GRONDSLAGEN
612,80
3,83
Toepassen
Wit
Vier weken
476,20
0,00
A/0

Loon SVW:
Loon LH:
Loon LH:
LOONHEFFING
Normaal tarief:
Bijzonder tarief:
Jaarloon BT:
Percentage BT:

DAGEN
124,09
124,09
0,00

0,00
0,00

Cumulatief
549,00
549,00
0,00

0,00
0,00
365,33
0,00

SV Dagen:
Gewerkt:
Dagen ziek:
Dagen verlof:

7,00
7,00
0,00
0,00
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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

Jayden

Ik gooi mijn loonstrookjes meteen weg

Ik kijk alleen of het aantal gewerkte

zonder ze te lezen. Ik zie op mijn rekening

uren klopt.

wel hoeveel geld ik heb gekregen.

Jasmina

Wesley

Ik controleer mijn loonstrookje

Volgens mij krijg ik helemaal

iedere maand.

geen loonstrookje.

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

Melanie

Jayden

Je loonstrookje bevat belangrijke informatie.

Het is een goed idee om te controleren of de

Klopt het aantal uren dat je hebt gewerkt

gewerkte uren kloppen. Maar vergeet ook de rest

bijvoorbeeld wel? Bewaar je loonstrookjes goed.

van je loonstrook niet. Je weet nooit of er ergens

Misschien heb je ze nog een keer nodig voor de

een fout is gemaakt.

belasting.

Jasmina

Wesley

Het is heel slim om je loonstrookje elke maand

Waarschijnlijk krijg je wel een loonstrookje.

te bekijken. Je ziet het dan meteen als er iets

Als er per maand weinig verandert, is het niet

niet klopt.

verplicht om iedere maand een loonstrookje te
krijgen. Vraag het anders eens na bij je baas.
Minimaal een keer per jaar krijg je sowieso een
loonstrook. Dat is de jaaropgaaf. Deze is
belangrijk voor de belasting.

