
Als je wilt weten waar je geld blijft, is het slim 
om bij te houden hoeveel je precies hebt en 
waar je het aan uitgeeft. Dat doe je door je 
inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. 
Zo krijg je overzicht. Je ziet dan hoeveel geld 
je hebt en wat je ermee doet. En je weet 
meteen hoeveel geld je overhoudt om te 
sparen, voor die leuke gympen bijvoorbeeld!

Opdracht: Waar blijft mijn geld? niveau
Opdrachtenblad €€

 

 

 

Balen, ik kan niet meer pinnen. Krijg pas 

eind van de maand weer geld.

Wesley

Melanie

Heb je zoveel gekocht dan?

Ja, klopt. Maar ik had echt nieuwe 

schoenen nodig. Ik weet ook niet waar 

het allemaal blijft, verder heb ik niet 

zoveel gekocht!

Wesley

Kweenie, valt wel mee dacht ik...

Wesley

Jasmina

Je had wel coole gympen aan 

gister. Waren die nieuw?

Jij, Jasmina, Jayden, WesleyVrienden

Opdracht 1 

1. Wat is er aan de hand bij Wesley?
2. Had Wesley deze situatie aan kunnen zien komen?
3. Hoe kan Wesley volgens jou beter overzicht krijgen 

over zijn financiën (inkomsten en uitgaven)?
4. Hoe houd jij jouw financiën in de gaten?
5. Heb jij weleens in dezelfde situatie als Wesley 

gezeten? Hoe ben jij hiermee opgegaan?

Opdracht 2

Wesley heeft een tijdje bijgehouden wat zijn inkomsten 
zijn en waar hij zijn geld aan uitgeeft. Als je op een 
blaadje, in een schrift, op de computer of op je telefoon 
alles noteert wat je uitgeeft, houd je een kasboekje bij. 
Zo krijg je overzicht wat je aan geld binnen krijgt en 
waar het naartoe gaat. 

1. Wanneer heeft Wesley zijn laatste uitgave gedaan? 
Hoeveel was dat?

2. Wanneer krijgt hij weer geld? Hoeveel tijd moet hij 
zien te overbruggen?

3. Waar is het meeste geld naar toe gegaan?
4. Op welke dingen kan Wesley gemakkelijk besparen?

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven

30 okt Kleedgeld € 55

30 okt Zakgeld € 23

1 nov Werken supermarkt okt. € 82

1 nov Blikje cola en gevulde koek € 3,50 

3 nov Telefoon € 23

8 nov Uitgaan € 20,50

10 nov Snackbar € 7,50

11 nov Blikje drinken en broodje € 8,50

13 nov Broodje op het station € 5,05

15 nov Gympen € 79,95

18 nov Blikje energydrink € 1,20

Totaal: € 160 € 151,20



Opdracht 3

Wesley heeft een tijdje bijgehouden wat zijn inkomsten 
zijn en waar hij zijn geld aan uitgeeft. Als je op een 
blaadje, in een schrift, op de computer of op je telefoon 
alles noteert wat je uitgeeft, houd je een kasboekje bij. 
Zo krijg je overzicht wat je aan geld binnen krijgt en 
waar het naartoe gaat. 

1. Maak nu voor jezelf een overzicht van je inkomsten 
en uitgaven voor deze maand. 

2. Waar geef jij het meeste geld aan uit?
3. Heb jij ook vaste uitgaven? Zo ja, welke dan?

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven

Totaal: € € 

Opdracht: Waar blijft mijn geld? niveau
Opdrachtenblad €€



Opdracht: Waar blijft mijn geld? niveau
Opdrachtenblad €€

Melanie
Ik denk er nooit zo over na.  
Ik zie wel wanneer mijn geld op is.

Jayden
Ik bedenk altijd eerst of ik iets wel  
kan betalen. Als ik weet dat er een
dure maand aankomt, houd ik daar  
wat geld voor apart. 

Wesley
Als ik ergens naar toe ga met  
de trein, koop ik altijd wat lekkers  
voor onderweg.

Jasmina
Ik geef zo min mogelijk geld uit.  
Ik weet precies hoeveel er op mijn
rekening staat.

Op wie lijk jij het meest?

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

Geldtip

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

Melanie
Als je niet weet hoeveel geld je hebt en uitgeeft. 
kun je voor vervelende verrassingen komen te 
staan. Maak een overzicht voor jezelf van je vaste
kosten, dan weet je hoeveel geld je nog over hebt!

Jayden
Heel goed! Jij hebt goed overzicht over je 
inkomsten en uitgaven. Je weet daardoor goed 
wanneer je iets kunt uitgeven. Houd dit zo vol. 
Vergeet ook de kleine bedragen niet mee te 
nemen in je financiële planning.

Wesley
Ongemerkt geef je veel geld uit aan broodjes en 
blikjes drinken. Als je ze in de supermarkt koopt of 
iets van thuis mee neemt, ben je veel goedkoper 
uit en houd je geld over voor andere dingen. 

Jasmina
Prima. Let wel op dat je niet overdrijft. Af en toe 
een cadeautje kopen voor jezelf of iemand anders 
maakt het leven nog leuker


