
 

 

 

Bah, wat is het koud! Heb een enorme scheur in 
mijn winterjas. Kleedgeld voor deze maand is 
op dus dat wordt bibberen. Brrrrrrrr :-(

Melanie

Jasmina

Brrrrrrrr maar dat vest van vorige week 
kon je echt niet laten liggen. Die was voor 
jou gemaakt!

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley

Aiiii je mag mijn sjaal wel 
lenen :-)

Wesley

Vrienden

Opdracht: In je hemd staan niveau
Docentenhandleiding €

1. Introductie (klassikaal) 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten op het 
opdrachtenblad. Leerlingen die zelf geen kleedgeld 
krijgen schuiven aan bij een klasgenoot die wel kleedgeld 
krijgt of denken na over welke afspraken ze zelf met  
hun ouders zouden willen maken over kleedgeld.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek  
de volgende vragen.

1. Wat vind je van het verhaal?
2. Welk advies zou je Melanie meegeven?
3. Ken je iemand met een vergelijkbaar 

verhaal?
4. Heb jij zelf weleens te maken gehad met 

onverwachte uitgaven? Hoe ben je hiermee 
omgegaan? 

5. Heb jij weleens iets onder druk van een 
vriendin gekocht?

Opdracht 2 - Welke afspraken hebben ze met 
hun ouders gemaakt over de besteding van 
kleedgeld? Moeten ze bijvoorbeeld ook 
ondergoed betalen van het kleedgeld? Zijn er 
speciale afspraken over grote uitgaven zoals 
een jas? Wat gebeurt er als het kleedgeld op is 
maar je toch dringend wat nodig hebt?

Opdracht 3

1. Totaal jaaruitgaven: € 1.095 
Per maand: € 91,25 

2. Dure maanden zijn bijvoorbeeld december 
in verband met extra feestkleren. Bij een 
koude winter heb je extra accessoires nodig 
zoals handschoenen en een sjaal. In de 
zomer heb je extra uitgaven voor 
strandkleding. Is het altijd nodig om een 
nieuwe jas of bikini te kopen? Of zijn er ook 
leerlingen die meerdere seizoenen met 
dezelfde jas doen? 

3. Totale inkomsten per maand: € 159 

4. € 67,75

→ Motiveer iedereen om mee te praten,  
stel zo nodiggerichte 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 casus-  
problematiek, stel deze dan vooral.

→  Leerdoel: In kaart brengen 
Overzicht houden over inkomsten en uitgaven

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen een overzicht maken van hun 

inkomsten en uitgaven.
· De jongeren denken na over keuzes en afspraken 

die een rol kunnen spelen bij kleedgeld. 


