Opdracht: Prijzen en producten

niveau

Docentenhandleiding

€

→ Leerdoel: Verantwoord besteden
Keuzes maken
→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen prijzen van allerlei uitgaven
inschatten
· De jongeren zijn in staat om bij hun keuze voor
een product niet alleen op de prijs en kwaliteit
te letten, maar ook op hun eigen persoonlijke
situatie en wensen

1. Introductie (klassikaal)

Opdracht 1 - Toon het bericht en laat naar
aanleiding hiervan de volgende vragen aan
bod komen:
1. Wat zou jij doen in Wesley’s situatie?
2. Had hij dit anders kunnen aanpakken?
3. Zou jij voor het luxere maar duurdere
hoesje gaan, of koop je liever een
goedkoper simpeler exemplaar? Waarom?
4. Waar let jij op als je een aankoop doet?
5. Vaak kun je online producten vergelijken.
Zou jij dit doen? Waarom wel of
waarom niet?
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→ Bespreek met de leerlingen dat je voordat je iets
koopt, eerst moet vaststellen wát je precies nodig
hebt en dat je weet wat voor jou het belangrijkst is.
In het geval van Wesley: hij wilde het liefst een
goedkoop hoesje, niet per se een leren hoesje.
Jammer genoeg heeft hij de verpakking opengemaakt en de bon weggegooid. Het gekochte
hoesje kan nu niet meer worden geruild.
→ 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)
De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal)
Bespreek de opdrachten na.

Opdracht 2 - Weten de leerlingen wat producten
en diensten ongeveer kosten? Bij deze opdracht
schrijven ze hun schatting op en zoeken ze de werkelijke kosten uit. Aan de hand hiervan kunt u nabespreken of hun inschatting klopte, en wat de
leerlingen duur of goedkoop vinden. U kunt ook
andere ‘ongrijpbare’ kosten bespreken en samen
opzoeken, zoals het laten branden van een lamp
of bellen van een vaste lijn naar mobiel. Zo kost
het 12 uur laten branden van een 60W lamp ongeveer 20 cent. Als je zo’n lampje een jaar lang dag
en nacht zou laten branden, kost je dat € 146. Bellen van een vaste lijn naar een mobiel nummer is
vaak twee keer zo duur als van vast naar vast. Op
internet vindt u diverse vergelijkingssites waar u
verschillende producten kunt vergelijken.
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Opdracht 3 - In deze opdracht doen de leerlingen
een vergelijkend warenonderzoek. Zo ontdekken
ze dat prijzen onderling erg verschillen en dat het
loont om de prijzen van (web)winkels te
vergelijken. Hoe groot waren de verschillen?
Bespreek met de leerlingen voor wat voor
telefoonhoesje zijzelf zouden kiezen en waar ze
dan zouden kopen.

