Opdracht: Portemonnee weg!
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Opdracht 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat vind je van het verhaal van Wesley?
Ben je zelf wel eens je portemonnee
kwijtgeraakt? Wat zat er toen in?
Heb jij vaak contant geld op zak?
Hoeveel is dat dan ongeveer?
Waarom zou het handig kunnen zijn
om te betalen met contant geld?
Welke redenen zou jij kunnen noemen
om te betalen met je pinpas?
Vind je het fijner om met contant geld
te betalen of om te pinnen? Waarom?

Vrienden

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden
Wesley
NEE!!! Portemonnee kwijt :(
Melanie
Oh nee, sinds wanneer? Zat er veel in?
Wesley
Gister verloren, denk in de trein laten liggen.
Had net € 80 euro gepind!

Jasmina

Opdracht 2

Waarom had je zoveel geld bij je!?

Jayden

Wesley had 80 euro in zijn portemonnee zitten. Dat
geld had hij opgenomen bij de geldautomaat. Toen hij
zijn portemonnee verloor, was hij zijn geld dus kwijt.
Hieronder zie je een tabel. Zet achter elk betaalmiddel
een voordeel en een nadeel van die manier van betalen.

Heb je je pasjes al geblokkeerd?

→ Wanneer gebruik jij deze betaalmethode?
Op www.nibud.nl/scholieren/uitgaven/
betaalmethodes kun je meer lezen over
betaalmethodes.

Betaalmiddel

Contant geld

Pinnen in de winkel

Creditcard

Internetbankieren

Ideal

Voordeel

Nadeel

Gebruik ik als ik ...
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Opdracht 3
Zet onder elke afbeelding om welk betaalmiddel
het gaat:

Er zijn verschillende manieren om te betalen.
Elk manier van betalen heeft voor- en nadelen.
Als je met contant geld betaalt, weet je precies
wat je uitgeeft. Maar als je het geld kwijt raakt,
is het ook echt weg. Pinnen is vooral handig
voor grotere uitgaven zoals voor kleding of
schoenen. Je hoeft niet met veel geld over
straat. Ook in het buitenland kun je makkelijk
met je pinpas betalen. Er is één groot nadeel: je
ziet niet hoeveel je hebt uitgegeven en hoeveel
er nog op je rekening staat. Daardoor kun je
snel meer geld uitgeven dan gepland.
Tegenwoordig kun je met sommige pinpassen
ook ‘contactloos’ betalen. Dit kun je zien aan
het logo op je pinpas. Bedragen tot 25 euro kun
je betalen zonder je pincode in te typen. Mocht
je hier geen gebruik van willen maken, maar wel
een pas hebben. Denk er dan aan om
‘contactloos’ betalen uit te zetten.
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Opdracht 4
1.
2.
3.
4.

Waar betaal jij het liefste mee? Contant of met pinpas?
Waarom gebruik je verschillende betaalmiddelen
in verschillende situaties?
Ken jij nog meer betaalmiddelen dan die hierboven
worden genoemd?
Bij pinnen hoort een pinpas en een pincode.
Pinnen is in principe veilig, als je je aan twee
belangrijke regels houdt. Kun jij bedenken wat
die twee regels zijn?

Skimming
Heb je wel eens van skimmers gehoord?
Skimmers kopiëren de magneetstrip van een
pinpas en proberen vervolgens mee te kijken
als jij je pincode intoetst. Daarna maken ze de
pinpas na en kunnen ze met jouw pas pinnen.
Check dus vooraf altijd goed of je niets
vreemds aan het pinapparaat ziet en laat je
tijdens het pinnen niet afleiden.

Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je
het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Ik pin vaak, maar heb ook altijd genoeg

Zodra ik mijn salaris binnen heb,

contant geld bij me. Stel je voor dat je

neem ik alles meteen op.

iets wilt kopen en er is een pinstoring!

Jayden

Jasmina

Ik heb nooit contant geld bij me.

Ik pin 1x per week € 20 en als het op is,

Ik betaal alles met pin.

is het op. Dan kan ik dus niet meer kopen.

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

Melanie

Wesley

Met pinnen en contant geld kun je in ieder geval

Met contant geld weet je precies wat je uitgeeft.

overal betalen. Slim! Maar let op dat je geen

Helaas ben je jouw geld wel kwijt als je het

contant geld kwijtraakt.

verliest. En let je wel op dat er genoeg saldo op je
rekening blijft staan voor je vaste lasten?

Jayden

Jasmina

Als je alles met pin betaalt, kun je geen geld

Prima, zo zie je precies wat je uitgeeft en hoeveel

kwijtraken. Dat is goed. Maar er is ook een

geld je nog hebt. Op deze manier geef je niet

nadeel. Je geeft met een pinpas snel meer geld

meer uit dan je bij je hebt.

uit dan je van plan was.

