Opdracht: Spaarvarken of niet?

niveau

Opdrachtenblad

€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de voordelen van sparen?
Wat zijn de nadelen van sparen?
Heb jij een spaarrekening?
Of spaar je op een andere manier?
Zo ja: waar spaar je voor? Heb je een spaardoel?

Vrienden

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley
Jayden
Yes! Er is rente gestort op mijn
spaarrekening. Nice surprise. Je
hoeft er niets voor te doen maar
krijgt toch geld ;-)

Tip → Kleine uitgaven zoals een broodje voor
onderweg, een cadeautje voor je oma of een
bioscoopkaartje kun je meestal wel van je
zakgeld betalen. Maar voor dure dingen zoals
een telefoon, tablet of een vakantie heb je
meestal niet meteen genoeg geld. Daar moet
je voor sparen. Je kunt bijvoorbeeld elke
maand een deel van je geld opzij zetten. Als je
je geld op een speciale spaarrekening zet,
krijg je rente van de bank. Dat is een soort
beloning voor het sparen.

Melanie
Ja dat heb ik ook. Mijn oma heeft voor mij
een spaarrekening geopend en daar krijg ik
ook elk jaar rente op.

Wesley
Spaarrekening? Nog nooit over
nagedacht.

Opdracht 2
1.

2.

Als je niet hebt gespaard, maar toch die nieuwste
telefoon wilt kopen, kan je geld lenen. Wat is het
voordeel van lenen? Wat is het nadeel van lenen?
Sommige jongeren vinden het moeilijk om te
sparen. Ze geven hun geld liever meteen uit.
Bedenk twee tips om het sparen makkelijker
te maken.

Opdracht 3
Jayden heeft € 1500 op zijn spaarrekening staan.
Het rentepercentage is 5%.
1.
2.

3.

4.

Hoeveel rente krijgt Jayden aan het eind
van het jaar?
Jayden laat het geld nog een jaar op de
spaarrekening staan. Hij stort geen extra geld bij.
Hoeveel geld heeft Jayden na het tweede jaar
op zijn spaarrekening staan?
Melissa stort elke maand € 12,50 op haar
spaarrekening. Hoeveel heeft ze na een jaar
gespaard?
Stel, ze krijgt rente over het bedrag dat aan het
eind van het jaar op haar bankrekening staat.
Het rentepercentage van haar spaarrekening is 4%.
Hoeveel rente krijgt Melissa dan aan het eind van
het jaar?

Tip → De meeste banken betalen de rente aan
het eind van het jaar. Hoeveel rente je krijgt,
wordt bepaald door het zogenaamde
rentepercentage. Als je bijvoorbeeld € 1000
euro hebt gespaard en het rentepercentage
is 4% dan krijg je 1000 x 0,04 = € 40 extra.
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Opdracht 4
Jayden wil een nieuwe camera. De camera kost € 1200.
Hij heeft gespaard voor de camera en kan de camera
één keer betalen. Maar de winkel biedt aan om de
camera op afbetaling te kopen. Jayden mag de camera
dan meteen meenemen, maar hij hoeft pas over een
jaar te betalen. De rente is 12%.

Tip → In sommige winkels kun je een product
kopen, meenemen en pas later betalen.
Dat heet kopen op afbetaling. Dat lijkt
voordelig, maar is het niet! Je leent het geld
bij de winkel. Hier moet je ook rente over
betalen. De rente komt bij het oorspronkelijke
verkoopbedrag.

Wat zou jij doen als je Jayden was: de camera betalen
met het gespaarde geld of de camera kopen of
afbetaling? En waarom?

Op wie lijk jij het meest?

Geldtip

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je
het meeste lijkt.

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

Melanie

Melanie

Ik wil deze zomer op vakantie naar

Goed idee om te sparen voor je vakantie. Het is

Griekenland met vriendinnen. Ik probeer

nog handiger om dit automatisch te regelen.

hier elke maand voor te sparen. Dat lukt

Zorg dat je elke maand een vast bedrag stort op

niet elke maand.

een (speciale) rekening.

Jayden

Jayden

Ik heb een spaarrekening. Elke maand

Slim! Heb je ook een bepaald doel waar je voor

wordt er automatisch € 20 euro op deze

spaart? Dat maakt het vaak makkelijker om het

rekening gestort. Ook mijn verjaardags-

sparen vol te houden.

geld of andere extraatjes zet ik op mijn
spaarrekening.
Wesley
Toch is het verstandig om te sparen. Als je een
Wesley
Sparen vind ik onzin. Als je morgen onder

mooi doel hebt, kun je daar straks ook lekker van
genieten. Bijvoorbeeld een welverdiende vakantie.

een auto komt heb je er niks meer aan.

Jasmina
Jasmina

Slim dat je spaart! Het is nog slimmer om je

Ik spaar elke maand een vast bedrag. Dit

spaargeld op een speciale spaarrekening te

spaargeld bewaar ik in zo’n ouderwets

zetten. Dan krijg je ook nog rente, zonder dat

spaarvarken.

je daar iets voor hoeft te doen.

