Opdracht: Kiezen of delen?
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Opdrachtenblad

€€

Opdracht 1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Wat vind je van de aankoop van Melanie?
Snap je waarom Melanie een nieuwe tablet
heeft gekocht?
Melanie heeft het geld voor de tablet geleend.
Zou jij geld aan Melanie uitlenen als ze een goede
vriendin van je was?
Wat zou jij doen als je in de schoenen van Melanie
stond? De tablet is nú in de aanbieding...
Heb jij zelf wel eens een aankoop gedaan waar
je later spijt van had?
Zou jij je ouders mee laten beslissen over je
aankoop, of zou je hen erbuiten laten? Waarom?
Ben, of ken jij iemand met hetzelfde koopgedrag
als Melanie? Waaraan merk je dat?

Op = op

vrienden

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Melanie
Ik heb een supervette nieuwe tablet
gekocht!!

Wesley
Doe maar duur! Je hebt er toch al een?
Had je geld over?

Melanie
Nee ik heb het geld geleend. Dat
kon heel makkelijk in de winkel. De
aanbieding gold alleen deze week,
dus ik moest snel beslissen. Ik moest
hem gewoon hebben!

Wesley
Dus nu heb je er twee ;-)

Elke euro kun je maar één keer uitgeven,
want op is op. Je zult dus moeten kiezen.
Zo voorkom je dat je meer uitgeeft dan je
hebt. Deze drie basisregels voor omgaan
met geld maken het je makkelijker om
keuzes te maken:
→ Weet wat je hebt. Zet je uitgaven
op een rij, dan heb je overzicht. Dan zie
je hoeveel je krijgt en hoeveel je uitgeeft.
En dan weet je ook hoeveel je nog
kunt kopen.
→ Blijf reclame de baas. Reclames,
aanbiedingen en andere mensen kunnen
je verleiden om dingen te kopen die
je niet kunt betalen of die je niet echt
nodig hebt.
→ Op = op. Je kunt je geld maar één keer
uitgeven. Je kunt natuurlijk geld lenen,
maar dat moet je ook weer terugbetalen,
en meestal met rente.

Opdracht 2
1.

2.
3.
4.
5.

Beantwoord de volgende vier vragen voor Melanie.
Denk je dat zij de tablet had gekocht als ze
de vragen hieronder rustig had beantwoord
voor zichzelf?
Waarom wil ik dit nú hebben?
Wat gebeurt er als ik het niet koop? Is dat heel erg?
Of kan ik ook zonder?
Hoe ga ik het betalen? Kán ik het betalen?
Wat moet ik er voor laten? Kan ik nu andere
dingen niet betalen?

→ Kijk voor meer tips op:
www.nibud.nl/scholieren/
uitgaven/verleidingen.html

Tip → Niet alle uitgaven zijn even belangrijk.
Je hebt uitgaven die moeten en uitgaven
die mogen. Uitgaven die moeten, zijn
verplichte uitgaven waarover je afspraken
hebt gemaakt met anderen. Zorg dat je die
in ieder geval kunt betalen. Anders kom je
geld tekort en zal je moeten lenen.
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Opdracht 3
1.

Bekijk je aankopen van de afgelopen weken. Vind je
het nog steeds goede aankopen? Vul de tabel in.

Gekochte spullen

2.

Goede koop, omdat ...

Zijn er uitgaven die je beter niet had kunnen
doen? Hoe kun je dergelijke uitgaven in de
toekomst voorkomen?

Had ik beter niet kunnen doen, omdat ...
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Ik hou ervan om er goed uit te zien en ik

Geld moet rollen! Als ik geld heb, ben ik

hou van mooie spullen. Daardoor ben ik

het ook zo weer kwijt. Ik vind geld of

wel vaak blut...

mooie spullen niet zo belangrijk.

Jayden

Jasmina

Als je lekker wilt leven, moet je het vooral

Ik koop alleen iets nieuws als ik het echt

slim aanpakken. Soms combineer ik een

nodig heb. En dan ga ik op zoek naar de

dure broek met een goedkoop shirtje. Of

beste koop.

leen ik spullen van iemand die ik dan niet
hoef te 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

Niks mis mee om van mooie spullen te genieten

Jij zegt dat je geld niet zo belangrijk vindt, maar

en graag te winkelen. Maar zorg ook dat er

het is wel verdraaid lastig als je nooit geld hebt.

genoeg geld binnenkomt. Lenen is meestal geen

Maak eens een overzicht van je inkomsten en

goed idee. Het helpt maar even en je moet het

uitgaven, dan weet je beter waar het blijft.

weer terugbetalen. Als je het nu niet hebt,

En kun je bewust kiezen waar je je geld aan

waarom zou je het dan later wel hebben? Ook

wilt besteden.

dan heb je weer allerlei wensen. Probeer uit te
komen met dat wat je hebt.

Jayden

Jasmina

Prima, wie niet rijk is moet slim zijn! Er komen

Jij houdt het liefst al je spaargeld op je rekening.

steeds meer websites om diensten en spullen te

Je hebt hierdoor nooit geldproblemen. Maar het

delen met anderen. Ook kun je veel geld besparen

kan geen kwaad om soms wat uit de band te

door prijzen en producten te vergelijken.

springen. Durf te leven!

