
Opdracht: Welk abonnement past bij jou? niveau
Docentenhandleiding €

 

 

 

Wat een bummer. Moet nog voor het hele jaar 

contributie betalen voor de voetbalclub. Of ik  

ff € 180 neer kan leggen.

Wesley

Jasmina

Ik betaal elke maand € 17 voor de sportschool.  

Dat is duurder dan wanneer je per jaar moet 

betalen, maar dan is het ineens zoveel.

Melanie

Ik betaal € 160 per jaar. Dat is voor mij 

helemaal niet goedkoop. Ik ga maar zes keer 

per jaar of zo naar de sportschool. Ik zou 

eigenlijk alvast mijn abo op moeten zeggen, 

anders vergeet ik het aan het einde van het 

jaar weer en zit ik weer een jaar aan vast... :-(

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley

1. Introductie (klassikaal) 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

Abonne-
ment

Prijs per jaar
Prijs per 
maand

Betalen

Wesley Voetbalclub € 180 € 15 1x per jaar

Jasmina Sportschool € 192 € 16
1x per 
maand

Sport-
school

Prijs 
per jaar

Prijs per 
halfjaar

Prijs per 
maand

Opzeg-
baar

Betalen

A € 240 € 120 € 20 Per jaar 2x per jaar

B € 180 € 90 € 15 Per jaar 1x per jaar

C € 192 € 96 € 16
Per 
maand

1x per 
maand

D € 171 € 85,50 € 14,25
Per 
halfjaar

2x per jaarOpdracht 1 - Toon het bericht en laat naar 
aanleiding hiervan de volgende vragen aan 
bod komen:

1. Wat zou jij Melanie aanraden om te doen?
2. Wat zouden de voordelen en nadelen van  

een maandelijks abonnement kunnen zijn?  
En van een jaarlijks abonnement?

3. Waar zou jij op letten bij het afsluiten van  
een sportabonnement?

4. Heb jij zelf weleens het gevoel gehad dat  
je vast zat aan een abonnement?  
Wat heb je toen gedaan?

Opdracht 2

Opdracht 3

→  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.

Vrienden

→  Leerdoel: Omgaan met financiële risico’s 
Financiële gevolgen van gebeurtenissen

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten wat de verschillende 

voorwaarden van abonnement kunnen zijn.
· De jongeren weten welk soort abonnement  

het best bij hen past.


