Opdracht: Portemonnee weg!

niveau

Docentenhandleiding

€

→ Leerdoel: In kaart brengen
Transacties uitvoeren

Vrienden

→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten dat er verschillende
betaalvormen zijn
· De jongeren weten welke voordelen en nadelen
de verschillende betaalvormen hebben.

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden
Wesley
NEE!!! Portemonnee kwijt :(
Melanie

1. Introductie (klassikaal)

Oh nee, sinds wanneer? Zat er veel in?
Wesley

Opdracht 1 - Toon het bericht en laat naar
aanleiding hiervan de volgende vragen aan
bod komen:
1. Wat vind je van het verhaal van Wesley?
2. Ben je zelf wel eens je portemonnee
kwijtgeraakt? Wat zat er toen in?
3. Heb jij vaak contant geld op zak?
Hoeveel is dat dan ongeveer?
4. Waarom zou het handig kunnen zijn
om te betalen met contant geld?
5. Welke redenen zou jij kunnen noemen
om te betalen met je pinpas?
6. Vind je het fijner om met contant geld
te betalen of om te pinnen? Waarom?

Gister verloren, denk in de trein laten liggen.
Had net € 80 euro gepind!

Jasmina
Waarom had je zoveel geld bij je!?

Jayden
Heb je je pasjes al geblokkeerd?

Wesley is helaas zijn geld kwijt. Leg uit dat veel
contant geld bij je hebben, risico’s met zich meebrengt. Bespreek daarnaast wat je moet doen als je je
portemonnee verliest, zeker als er bankpasjes in zitten.
Heeft iemand wel eens zijn bankpasjes geblokkeerd?

→ Motiveer iedereen om mee te praten, stel zo nodig
gerichte vragen aan individuele leerlingen en
betrek iedereen bij het gesprek. Bovenstaande
vragen gelden als richtlijnen. Mocht er een andere
vraag zijn die het gesprek op gang kan brengen
omtrent de casusproblematiek, stel deze
dan vooral.

2. Kern (individueel of in tweetallen)

Opdracht 2

De leerlingen maken de opdrachten.

· Contant geld
· Creditcard
· Acceptgiro
· Pinpas
· Ideal

3. Afsluiting (klassikaal)
Bespreek de opdrachten na.
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Opdracht 3

Betaalmiddel

Voordeel

Nadeel

Gebruik ik als ik ...

Contant geld

Je ziet precies hoeveel je
uitgeeft en hoeveel je nog hebt.

Je kunt het gemakkelijk
kwijtraken.

Uitga.

Pinnen in de winkel

Makkelijk. Je hoeft dan geen
contant geld op zak te hebben,
dus je kunt ook niks kwijtraken.

Je ziet niet hoeveel je uitgeeft.
Zo geef je makkelijk meer uit
dan je van plan was.

In de winkel betaal.

Creditcard

Handig in het buitenland,
of voor het boeken van
een hotel of vlucht via
internet.

Het wordt pas achteraf
van je rekening afgeschreven,
waardoor je minder overzicht
hebt.

Op vakantie ga.

Internetbankieren

Je kunt precies bijhouden
hoeveel geld je uitgeeft en
hoeveel je nog hebt. Het kan
viainternet.

Je hebt inlogcodes en/of een
apparaatje van de bank nodig
om er binnen te komen.
Er moet internet aanwezig zijn.

Iemand moet terugbetalen
of als ik een rekening heb
gekregen.

Ideal

Je betaalt direct via
internet.

Je hebt inlogcodes en/of een
apparaatje nodig van de bank
om de betaling te kunnen
regelen.

Bij aankopen op internet.

Opdracht 4 - Welke betaalvorm gebruiken
de leerlingen zelf het meest? Waarom? En in
de toekomst, als ze bijvoorbeeld op zichzelf
gaan wonen? Welke betaalvormen zijn handig
in het buitenland? De twee belangrijkste
veiligheidsmaatregelen zijn dat je je pincode
geheimhoudt en je pinpas niet uitleent.

