
Vraag het gratIS leSpakket Van
het natIonaal geldexamen aan!
Vraag het gratIS leSpakket Van
het natIonaal geldexamen aan!

Geef uw 
leerlingen 

de kans hun 
gelddiploma 
te verdienen.

Vraag het NatioNaal 
geldexameN aaN
Vraag het natIonaal 
geldexamen aan
Denkt u nu: 
Dit lespakket is echt iets voor mijn groep? 
Ik wil mijn leerlingen bewust leren omgaan met geld. 
Vraag het leSpakket dan Vandaag nog aan op www.zwIjSen.nl/geldexamen.

U krijgt dan binnen twee weken gratis toegestuurd:
 ✷ een handleiding van het Nationaal Geldexamen
 ✷ 30 werkboeken voor uw leerlingen 
 ✷ 30 diploma’s om na afloop uit te reiken
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Het Nationaal Geldexamen is tot stand gekomen op 
initiatief van Deloitte na een intensieve samenwerking 
tussen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(Nibud), Deloitte en Uitgeverij Zwijsen.



Snoep bIj de kaSSa
Je hebt vast weleens snoep gekocht bij de kassa van een 
supermarkt. De winkeliers leggen het snoep expres daar, omdat 
ze je willen verleiden. Zo wordt er veel snoep verkocht. Toch 
denken veel supermarktbazen er nu over om het snoep bij de 
kassa weg te halen. 

 ➜ Waarom denk jij dat dat zo is?

Meer weten?
Kijk op 

www.jeugdjournaal.nl,  
zoek op ‘snoep’ en klik op  

‘winkels willen snoep  
weg bij de kassa'. 

 ➜ 1.  Wat kun je doen met  
30.000 euro?

 a.  met 856 vrienden een dagje 
naar de Efteling

 b. 1.300 Big Macs bestellen
 c. een nieuwe Ferrari kopen

 ➜ 2.  Wat doen de meeste  
volwassenen met geleend geld?

 a. lekker op vakantie gaan
 b. een auto kopen
 c. een feestje geven

 ➜ 3.  Met welk betaalmiddel kun je 
een bedrag tot op de cent  
nauwkeurig betalen?

 a. contant
 b. bankpas

quIz maar mee
deze Vragen Staan In het natIonaal geldexamen. 
weet u de juISte antwoorden?

quIz maar mee

1 = a, 2 = b, 3 = b

De meeste vragen over geld kunt u als volwassene wel 
beantwoorden. Maar voor kinderen valt er nog een hoop te 
leren. Wat betekent ‘rood’ staan? Wanneer mag je zelf geld 
verdienen? En waartegen kun je je allemaal verzekeren? 

Goed leren omgaan met geld is belangrijk. In het lespakket het Nationaal 
Geldexamen leren kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool heel bewust met 
geld om te gaan. Kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om met een kritische 
blik naar reclame te kijken. Hoe kun je veilig betalen en hoe houd je een kasboek 
bij? De inhoud sluit aan op de leerdoelen die het Nibud heeft vastgesteld voor deze 
doelgroep. Na vijf afwisselende lessen van een uur – waarin kinderen voor een groot 
deel zelfstandig aan de slag kunnen – zijn uw leerlingen helemaal geldwijs.

 ✷  Na slechts vijf lessen hebben uw leerlingen geleerd wat ze 
moeten weten over geldzaken en zijn ze beter voorbereid 
op de toekomst.

 ✷  De lessen vragen weinig voorbereiding en zijn bovendien 
leuk om te doen.  

 ✷  U krijgt een praktische handleiding met handige suggesties 
en ideeën om ieder thema in de klas te presenteren.

 ✷  Alle leerlingen krijgen een aantrekkelijk werkboek waarmee 
ze zelfstandig aan de slag kunnen.

 ✷   De kinderen krijgen informatie, tips en opdrachten over 
geld, sparen en uitgeven, én ze gaan veelvuldig aan de 
slag met rekenen. Twee vliegen in één klap dus.  

 ✷  Alle leerlingen worden beloond met een echt gelddiploma.
 ✷  De handleiding en het werkboek bieden verwijzingen naar 
filmpjes op internet die u naar eigen inzicht kunt gebrui-
ken of negeren.

 ✷  Het lespakket is helemaal GRATIS!

Waarom zou u het natIonaal 
geldexamen aanVragen?
waarom zou u het natIonaal 
geldexamen aanVragen?

Speel de Geldquiz 
thuis met je ouders.

Vul in wat jij al 
weet over geldzaken.

Bereken hoeveel  
je kunt besteden.

 

30 werkboeken een handleiding 30 diploma's

En speel dit leuke spel!Leer meer over geld.

Deze pet wil je het liefst in zoveel mogelijk 
kleuren kopen. Je hebt € 32,50. 

 ➜ Hoeveel petten zijn straks van jou?

 € 12,
75

 € 12,
75

 € 12,
75

 € 12,
75 Voorbeeld

Mogelijkheid 1:

+

en

= 8

= 7

8 x 7 = 56

Mogelijkheid 2:

+

en

= 9

= 6

9 x 6 = 54

Stel, je gooit:

Word een slimme 
consument.

Laat je niet  
zomaar verleiden.

oVer 
reclame

 ➜ Wat is waar over reclame? Vul maar in.
Het is verboden om reclame te maken voor
sigaretten met tabak.

 waar   niet waar

Het is verboden om reclame te maken voor 
snoep voor kinderen.

 waar   niet waar

Bedrijven mogen zomaar reclame sturen 
per e-mail. 

 waar   niet waar

NU EXTRA VOORDELIG

koopje?koopje? 
Suus wil een mobiele telefoon kopen.  
Ze heeft een geweldige aanbieding gevonden. 
Of toch niet?

Abonnement (24 maanden)

300 minuten/sms’jes € 6,00 
500 MB € 6,00

Totaal per maand   € 12,00
Na 24 maanden € 16,00 per maand

Bezorgkosten € 0,00 
Aansluitkosten € 14,99

Telefijn• 4.3 inch beeldscherm
• 6 megapixel camera
• 4 GB opslagruimte
• Eenvoudige bediening

Lazy Smartphone 7G
Los toestel

€ 219,- 

€ 203,-
In samenwerking 
met provider 
Telefijn

Lazy Smartphone 7G

Altijd 24 maanden 
korting op een 
abonnement!

€ 15,00
per maand

500 MB + 
300 minuten/sms’jes

TOESTEL GRATIS!

Jouw voordeel:
€ 403,-

Aansluitkosten: € 14,99

 
De originele Minecraft-app kost 
meer dan een Magnum-ijsje in 
een pretpark. 

 waar       niet waar

Wat is het grootste 
nadeel van een 
horloge kopen op 
Marktplaats?

Je moet  
bezorgkosten betalen.
Je krijgt geen garantie.
Het horloge zit misschien niet 
in de originele verpakking.

Op welk soort rekening ontvang 
je rente?

een betaalrekening
een spaarrekening

4Thema 


