VRAGEN

GELE VRAGEN
INLEIDING
CASH QUIZ VRAGEN EN ANTWOORDEN
• De Cash Quiz kun je spelen op vier niveaus. Samen met de leerkracht
kies je welk niveau past bij het kennisniveau van de klas. Er zijn vier niveaus:
Groep 6 (gele vragen) > voor groep 6 of groep 7 met rekenachterstand
Groep 7 (groene vragen) > voor groep 7 of groep 8 met rekenachterstand
Groep 8 (blauwe vragen) > voor groep 8 of de onderbouw van het praktijkonderwijs
Groep 8+ (rode vragen) > v oor een Plusgroep 8 of een klas uit de onderbouw van het
voortgezet onderwijs

Videovraag
Sluit aan bij film 1 - Leren omgaan met geld

Vraag 1
Vraag

Antwoord

In Nederland betalen we met de euro. Er zijn 7 biljetten en 8 munten.
Munten van 1 en 2 cent worden in Nederland bijna niet meer gebruikt.
Een bedrag wordt afgerond naar 0 of 5 cent.

B

Te verdienen bedrag € 10,00

Toelichting:

Hanane koopt een nieuw schrift voor € 1,17. Naar welk bedrag wordt
€ 1,17 afgerond?
A
B
C

Eindigt een bedrag op 1, 2, 8 of 9? Dan wordt het bedrag afgerond
naar 0. Dit omdat 1, 2, 9 en 8 het dichtst bij (1)0 liggen.
Eindigt een bedrag op 3, 4, 6 of 7? Dan wordt het bedrag afgerond
naar 5. Dit omdat 3, 4, 6 en 7 het dichtst bij 5 liggen.

€ 1,10
€ 1,15
€ 1,20

Afronden gebeurt alleen als je contant betaalt. Als je betaalt met een
pinpas, dan wordt het exacte bedrag van je rekening afgeschreven.

TOELICHTING BIJ DE ANTWOORDEN
•	In dit vragenboekje staan de vragen en antwoorden die op het digibord verschijnen. Bij
sommige vragen kan een toelichting worden aangeklikt. Vergeet deze toelichting niet.
Juist hier leren kinderen veel van.
LEUK: GA IN GESPREK MET DE KLAS
•	Bij sommige vragen staat een extra tip om het gesprek met de klas aan te gaan. Deze tips
verschijnen niet op het digibord, maar vind je alleen in dit vragenboekje. Je kunt zelf per
vraag besluiten of je extra tijd wilt besteden aan een klassengesprek en of het past bij de
klas aan wie je de gastles geeft.

De munten van 1 en 2 eurocent bestaan nog wel: ze zijn een wettig
betaalmiddel. In veel andere Europese landen worden deze munten wel
gebruikt.

Vraag 2
Vraag

Antwoord

Veel rappers komen uit Amerika. In Amerika betaal je met de dollar.
1 euro is hetzelfde waard als 1,15 dollar. Max betaalt in Nederland
30 euro voor een concertkaartje van een Amerikaanse rapper.
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B

Te verdienen bedrag € 10,00

Toelichting

Vraag: Hoeveel dollar kost dat kaartje in de VS?
A
B
C

1 euro = 1,15 dollar
30 × 1,15 dollar = 34,50 dollar

30,45 dollar
34,50 dollar
35,40 dollar

Gesprek in de klas

Wie kent nog meer buitenlandse muntsoorten?

Rode vragen............................................................................... Pag. 18/22

3

Videovraag
Sluit aan bij film 2 - Pinnen

Vraag 3
Vraag

Toelichting

WAAR OF NIET WAAR? – De kinderen gaan op bezoek bij de bank.
Een bankmedewerker legt uit dat een pincode wordt bepaald
door een medewerker van De Nederlandsche Bank.

Een pincode wordt door een computer bepaald. Het is een geheim
nummer dat alleen jij kent. Vertel je pincode aan niemand. Ook niet
aan medewerkers van de bank of aan de politie.

Antwoord

Gesprek in de klas

Niet waar

Kennen jullie De Nederlandsche Bank? Welke banken kennen jullie?
De Nederlandsche Bank is de bank die al het goud van Nederland
bewaart en die controleert of banken hun werk goed doen.

Te verdienen bedrag € 10,00

Videovraag
Sluit aan bij film 3 - Weinig geld

Vraag 5
Vraag

Toelichting

Een tussendoortje kost € 0,80 per schooldag. Max neemt iedere
schooldag een tussendoortje mee naar school. Kim neemt 1 × per
week een tussendoortje mee naar school. Hoeveel geld is Max per
4 weken meer kwijt dan Kim aan tussendoortjes? 1 week = 5
schooldagen.
A
B
C

Vraag eerst een leerling om toelichting. Hoe reken jij deze som uit?
Max neemt 4 × vaker een tussendoortje mee dan Kim.
4 × € 0,80 = € 3,20
€ 3,20 × 4 weken = € 12,80

€ 12,80
€ 16,00
€ 17,80

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 15,00

Vraag 4

Vraag 6

Vraag

Gesprek in de klas

Schattingsvraag – Hoeveel procent van de mensen kent geheime codes
(zoals pincodes) uit het hoofd?

Wist jij dat heel veel mensen (34%) al hun wachtwoorden en geheime
codes opschrijven in een boekje? Dat is best gevaarlijk. Als je het
boekje kwijtraakt, heeft de vinder toegang tot al jouw gegevens. Met
een wachtwoordenmanager op je telefoon of computer kun je
wachtwoorden wel veilig opslaan.

Antwoord
64%

Vraag

Vaak zien de flessen van merkartikelen er mooier uit en je kent ze
soms ook beter, omdat er zoveel reclame voor wordt gemaakt. De prijs
van een product zegt nog niets over de kwaliteit of hoe gezond een
artikel is. Winkels bepalen zelf de prijs van een product.

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A
B
C
D
E

Te verdienen bedrag € 10,00 voor de groep die het dichtste bij het
antwoord zit.

Toelichting

Jerzy gaat frisdrank kopen. In de winkel staan 2 flessen met frisdrank.
In beide flessen zit 1,5 liter. Toch kost de ene fles € 1,50 en de andere
fles € 0,95. Wat klopt?

Gesprek in de klas

De frisdrank uit de dure fles is van betere kwaliteit.
Merkartikelen zijn vaak duurder dan huismerken.
De frisdrank uit de goedkopere fles is gezonder.
Je betaalt meer voor dezelfde hoeveelheid.
De fles van € 1,50 is duurder omdat het etiket mooier is.

Met welke kosten moeten fabrikanten rekening houden?
Mogelijke antwoorden zijn de kosten voor grondstoffen, loon, vervoer,
reclamekosten. Waarom kies je soms voor een artikel van een bekend
merk?

Antwoord
B en D

Te verdienen bedrag € 5,00 per goed gekozen antwoord
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Videovraag
Sluit aan bij film 4 - Sparen

Vraag 7
Vraag

Toelichting

WAAR OF NIET WAAR? – Meisjes vinden het leuker om te sparen,
terwijl jongens hun geld liever meteen uitgeven.

Jongens en meisjes sparen even vaak.

Gesprek in de klas

Antwoord

Waarvoor sparen jullie? Hoe lang moet je nog sparen om het spaardoel
te bereiken?

Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Vraag 9

Videovraag
Sluit aan bij film 5 - Goed omgaan met geld is goud waard

Vraag

Toelichting

De leerlingen in het filmpje vragen rappers om tips hoe ze een goede
rap moeten maken. Aan wie kun je vragen als je iets wilt weten over
geld? Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A
B
C
D
E

Er zijn best veel mensen die jou kunnen helpen als je een vraag hebt
over geld. Samen kunnen jullie op zoek naar een antwoord.

Gesprek in de klas

Ouders
Familieleden
Iemand die bij een bank werkt
Vrienden
Juf of meester

Welke vragen over geld hebben jullie?
Wie vraag jij om een antwoord?

Antwoord
A, B, C, D en E

Te verdienen bedrag € 3,00 per goed gekozen antwoord

Vraag 10
Vraag

Vraag 8
Vraag

Toelichting

Op je mobiel kun je veilig je bankzaken regelen. Dat doe je met een
app van een bank. Hiervoor heb je een 5 cijferige code nodig. Welke
code is veilig?
A
B
C

Toelichting

Wat betekent het gezegde: ‘munt uit iets slaan’?
A Ergens voordeel uit halen.
B Tevreden zijn met je aankoop.
C Heel veel geld verdienen.
Codes en wachtwoorden moeten altijd moeilijk te raden zijn én
geheim. Zo kan niemand bij jouw bankrekening om te zien hoeveel
geld je hebt. Kies een code die jij zelf bedenkt en goed kunt
onthouden.

Een snelle code, zoals 22222.
Een supermakkelijke code, bijvoorbeeld 12345.
Een code die alleen jij kunt bedenken, zoals 14862.

Het betekent: ‘ergens voordeel uit halen’. De andere antwoorden horen
bij andere gezegdes.
Tevreden zijn met je aankoop = Waar voor je geld krijgen.
Heel veel geld verdienen = Geld als water verdienen.

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 15,00

Gelijkspel

Antwoord

Extra schattingsvraag

C

Vraag

Te verdienen bedrag € 15,00

Antwoord

Goed omgaan met geld is goud waard. Goud is veel geld waard,
omdat er maar zo weinig van is. Goud wordt bewaard in de vorm van
goudstaven. Hoe zwaar is 1 goudstaaf?

12,44 kilo
De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.

Toelichting

Een goudstaaf wordt ook wel een ‘broodje’ genoemd. Een broodje
goud is op dit moment ruim een half miljoen euro waard.

GELE VRAGEN
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GROENE VRAGEN
Videovraag
Sluit aan bij film 1 - Leren omgaan met geld

Vraag 1
Vraag

Toelichting

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

Gesprek in de klas

De leerlingen maken zelf de rap. Maar tips over goed omgaan met geld
kunnen ze wel gebruiken. Wie kan ze tips geven?

A
B
C
D
E

Er zijn best veel mensen die jou kunnen helpen als je een vraag hebt
over geld. Samen kunnen jullie op zoek naar een antwoord.

Welke vragen over geld hebben jullie?
Wie vraag jij om een antwoord?

Ouders
Familieleden
Bankmedewerkers
Vrienden
Klasgenoten

Vraag

Toelichting

Jerzy heeft een eigen pinpas. Maar hij vergeet soms zijn pincode en
raakt zijn pinpas wel eens kwijt. Welke tips geeft de bankmedewerker
aan Jerzy?

Met je pinpas en pincode krijgen criminelen toegang tot jouw
bankrekening en geld. Maak het criminelen niet te makkelijk. Onthoud
je pincode, schrijf hem nergens op en berg je pinpas altijd goed op.
Je kunt je pincode wel aan je ouders of verzorgers vertellen.

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

A, B, C, D en E

A	Gebruik je pincode ook voor andere websites. Dan kan je de
pincode makkelijker onthouden.
B Ben je je pinpas echt kwijt? Blokkeer je pinpas.
C Schrijf je pincode op een briefje.
D	Je pinpas heeft waarde. Ook zonder pincode. Dus berg je pas
altijd goed op.
E Vertel je pincode tegen niemand.

Te verdienen bedrag € 3,00 per goed gekozen antwoord

Antwoord

Antwoord

Videovraag
Sluit aan bij film 2 - Pinnen

Vraag 3

B, D en E

Te verdienen bedrag € 5,00 per goed gekozen antwoord

Vraag 2

Vraag 4

Vraag

Toelichting

Veel rappers komen uit Amerika. In Amerika betaal je met de dollar.
1 euro is hetzelfde waard als 1,15 dollar. Max koopt 3 sleutelhangers.
Deze sleutelhangers kosten in Amerika 4,60 dollar per stuk. Hoeveel
euro moet Max betalen?
A
B
C

1 sleutelhanger kost 4,60 dollar : 1,15 dollar = € 4,00
3 sleutelhangers kosten € 4,00 × 3 = € 12,00

Vraag

Schattingsvraag – Er wordt in Nederland veel gepind. Wat is het
gemiddelde pinbedrag?

Antwoord

€ 12,00
€ 13,80
€ 15,87

€ 27,36

Te verdienen bedrag € 10,00 voor de groep die het dichtste bij het
bedrag zit.

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,00
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Videovraag
Sluit aan bij film 3 - Weinig geld

Vraag 5
Vraag

Jerzy neemt zijn lunch iedere dag mee in plastic zakjes. 1 zakje voor
zijn boterhammen en 1 zakje voor het fruit. Kim gebruikt alleen een
broodtrommel. De broodtrommel van Kim gaat na 3 jaar (= 600
schooldagen) kapot. Een broodtrommel kost € 9,95. 1 plastic zakje
kost € 0,02. Hoeveel geld is Jerzy meer kwijt dan Kim?
A
B
C

Toelichting

Vraag

Gesprek in de klas

Antwoord

2 zakjes × 600 schooldagen = 1.200 boterhammenzakjes
1.200 × € 0,02 = € 24,00
€ 24,00 – € 9,95 = 14,05

Wist jij dat er per uur net zo veel plastic in zee komt als er in 10
Olympische zwembaden past? Het is goed om naar het geld te kijken.
Maar ook naar het milieu. Hoe denken jullie over het gebruiken van
plastic tasjes? Is het goed dat winkels nu verplicht zijn om geld te
vragen voor hun tasjes?

€ 11,20
€ 14,05
€ 15,85

Antwoord

Videovraag
Sluit aan bij film 4 - Sparen

Vraag 7
Toelichting

WAAR OF NIET WAAR? – Hanane heeft een betaalrekening en een
spaarrekening. Als ze gaat pinnen bij een geldautomaat kan ze kiezen
van welke rekening het bedrag wordt afgehaald.

Alleen met een betaalrekening kun je pinnen en betalen. Heb je geld
nodig van je spaarrekening? Dan boek je het bedrag over van je
spaarrekening naar je betaalrekening.

Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,00

B

Te verdienen bedrag € 15,00

Vraag 6

Vraag 8

Vraag

Toelichting

Als je goed op prijzen let, kun je geld besparen. Soms ontvang je
aanbiedingen via een appje met een handig linkje. Wat moet je met
deze appjes doen?
A
B
C

Appjes van onbekenden met een linkje zijn vaak niet betrouwbaar.
Boeven willen dat je op de link klikt en je bijvoorbeeld jouw geheime
bankcodes invult. Zo kunnen ze jouw geld stelen. Het slimste is om
deze appjes direct te verwijderen. Klik nooit op het linkje. Wil je weten
of de aanbieding klopt? Ga dan zelf naar de (online) winkel om het te
controleren.

Het appje direct verwijderen.
De aanbieding bekijken en de prijs vergelijken.
Het linkje doorsturen naar anderen.

Vraag

Toelichting

WAAR OF NIET WAAR? – Max heeft op zijn mobiel een mobiel
bankieren app. Met deze app kan hij zijn saldo checken, geld
overboeken en zien hoeveel geld hij heeft uitgegeven.

Bij een betaalrekening horen een pinpas en een pincode. Op een
computer of laptop kun je internetbankieren. Voor je mobiel heb je een
mobiel bankieren app. Met deze app houd je overzicht over alle
inkomsten en uitgaven.

Antwoord
Waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,00

GROENE VRAGEN
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BLAUWE VRAGEN
Vraag 9

Videovraag
Sluit aan bij film 5 - Goed omgaan met geld is goud waard

Vraag

Goed omgaan met geld is goud waard. Goud is veel geld waard, omdat
er maar zo weinig van is. Goud wordt bewaard in de vorm van
goudstaven. Hoe duur is 1 goudstaaf ongeveer?
A
B
C

Toelichting

Een goudstaaf is ongeveer een half miljoen euro waard. Dit is niet het
precieze bedrag. De goudkoers verandert iedere dag. Goud is de ene
dag net iets meer of minder waard dan de andere dag.

± € 500.000,00
± € 900.000,00
± € 1.200.000,00

Vraag

Toelichting

Hanane moet bij de kassa € 39,85 afrekenen. Ze betaalt contant.
Ze betaalt het bedrag met zo min mogelijk biljetten en munten.
Hoeveel biljetten en munten heeft ze nodig?
A
B
C

3 biljetten: € 20,00 + € 10,00 + € 5,00
6 munten: € 2,00 + € 2,00 + € 0,50 + € 0,20 + € 0,10 + € 0,05

3 biljetten en 6 munten
3 biljetten en 5 munten
4 biljetten en 6 munten

Antwoord

Antwoord

Te verdienen bedrag € 10,00

Te verdienen bedrag € 10,00

A

Videovraag
Sluit aan bij film 1 - Leren omgaan met geld

Vraag 1

A

Vraag 10
Vraag

Toelichting

Goed omgaan met geld betekent ook dat je weet hoe geld eruitziet en
dat je vals geld herkent. Wat moet je doen met een vals bankbiljet?
A
B
C

De politie controleert of het biljet echt of vals is. Als het vals is,
proberen ze uit te zoeken wie het biljet heeft gemaakt. Let op! Geef
nooit een biljet uit als je weet dat het vals is. Dan ben je strafbaar.

Weggooien. Het biljet heeft geen waarde.
Uitgeven. Hopelijk heeft de winkelier het niet in de gaten.
Inleveren bij de politie.

Je kunt zien of een bankbiljet echt of vals is door het geld goed te
bekijken, er aan te voelen en door het biljet te kantelen. Zo ontdek je
bijvoorbeeld het watermerk, de voelbare inkt en het hologram. Omdat
het best moeilijk is om een vals bankbiljet te herkennen, gebruiken
veel winkels een apparaat waarmee ze kunnen controleren of het
bankbiljet echt is.

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 15,00

Gelijkspel

Extra schattingsvraag

Vraag

Toelichting

Hoe zwaar weegt de zwaarste munt ter wereld?

De zwaarste munt ter wereld is een gouden Canadese munt ter waarde
van 1 miljoen (Canadese) dollars. De munt heeft een diameter van
ongeveer 51 centimeter en weegt ongeveer 100 kilo.

Antwoord

Vraag 2
Vraag

Toelichting

Veel rappers komen uit Amerika. In Amerika betaal je met de dollar.
1 euro is hetzelfde waard als 1,15 dollar. Max wil sleutelhangers van
een beroemde rapper inkopen om later weer te verkopen.
De sleutelhangers kosten $ 4,60 per stuk. Max verkoopt deze met
10% winst. Wat wordt de Nederlandse verkoopprijs?
A
B
C

1 sleutelhanger kost $ 4,60 / 1,15 = € 4,00
10% van € 4,00 = € 0,40
€ 4,00 + € 0,40 = € 4,40

€ 4,10
€ 4,40
€ 5,06

Antwoord
B

Te verdienen bedrag € 15,00

100 kilo

De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.
GROENE VRAGEN
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Videovraag
Sluit aan bij film 2 - Pinnen

Vraag 3
Vraag

WAAR OF NIET WAAR? – Jerzy betaalt graag contactloos. Hij houdt zijn
pasje tegen de betaalautomaat en hoeft zijn pincode niet in te voeren.
Daarom hoeft hij nooit meer zijn pincode te onthouden. Slim van
Jerzy!

Toelichting

Je pincode moet je altijd onthouden. Contactloos betalen (= betalen
met pinpas zonder pincode) kan alleen bij kleine bedragen. Vaak moet
je toch de pinpas in de betaalautomaat steken en je pincode gebruiken.
Je pincode onthouden moet dus altijd!

Videovraag
Sluit aan bij film 3 - Weinig geld

Vraag 5
Vraag

Iedereen heeft weleens een vraag over geld. Als je geld te weinig hebt,
als je wilt sparen of als je een bankrekening wilt openen. Aan wie kun
je vragen over geld stellen?

A
B
C
D
E

Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Er zijn best veel mensen die jou kunnen helpen als je een vraag hebt
over geld. Samen kunnen jullie op zoek naar een antwoord.

Gesprek in de klas

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

Antwoord

Toelichting

Welke vragen over geld hebben jullie? Wie vraag jij om een antwoord?

Ouders
Familieleden
Iemand die bij een bank werkt
Vrienden
Juf of meester

Antwoord
A, B, C, D en E

Te verdienen bedrag € 3,00 per goed gekozen antwoord

Vraag 4

Vraag 6

Vraag

Toelichting

Schattingsvraag – De moeder van Max heeft bijna nooit meer contant
geld in haar portemonnee. Ze vindt het makkelijker om te pinnen.
Hoeveel procent van alle betalingen in Nederland gebeuren met de
pinpas?

Het pinnen is afgelopen jaren enorm gegroeid. Het is makkelijk een
veilig. En op sommige plekken kun je alleen met je pinpas betalen.
Zoals bijvoorbeeld in de sportkantine en de schoolkantine.

Gesprek in de klas

Antwoord

Wat vinden jullie makkelijker? Pinnen of contant betalen? Wat is een
nadeel van pinnen? Mogelijk antwoord: Het is moeilijker om bij te
houden hoeveel je uitgeeft.

76,5 %

Te verdienen bedrag € 10,00 voor de groep die het dichtste bij het
antwoord zit.

Vraag

Toelichting

Kim wil extra geld verdienen door zelf armbandjes te maken en te
verkopen. 1 bol wol kost € 2,95. Ze koopt 4 bollen wol. Met deze
bollen kan ze 20 armbandjes maken. Ze verkoopt de armbandjes voor
€ 1,50 per stuk. Hoeveel winst kan Kim maken?
A
B
C

4 × € 2,95 = € 11,80
20 × € 1,50 = € 30,00
€ 30,00 – € 11,80 = € 18,20

Gesprek in de klas

€ 17,60
€ 18,20
€ 19,80

Wie wil ondernemer worden? Wat wil je gaan verkopen of aanbieden?

Antwoord
B

Te verdienen bedrag € 15,00

BLAUWE VRAGEN

14

15

BLAUWE VRAGEN

Videovraag
Sluit aan bij film 4 - Sparen

Vraag 7
Vraag

Gesprek in de klas

Hanane kan goed sparen. Ze heeft verschillende spaarpotjes. Waar
besteden meisjes van 10 tot 12 jaar het meeste geld aan?
A
B
C

Waar sparen jullie voor? Hoeveel weken of maanden moet je nog
sparen voor jouw spaardoel?

Kleine spelletjes, accessoires, gadgets
Teken- en/of knutselspullen
Snoep en snacks

Vraag 9

Videovraag
Sluit aan bij film 5 - Goed omgaan met geld is goud waard

Vraag

Toelichting

Goed omgaan met geld betekent ook dat je alles weet over boeven.
Welke uitspraak klopt?
Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!

A. Fraude kan iedereen overkomen. Boeven maken geen verschil in leeftijd.
B: Het 50 eurobiljet wordt het meeste vervalst.
C: Een free wifi netwerk is niet veilig. Doe jij je bankzaken op je mobiel
in een free wifi netwerk? Dan kunnen online boeven makkelijker bij
je geld.
D: Met jouw pinpas zonder pincode kan een boef contactloos betalen.
E: Zuinig zijn op je pinpas en pincode is belangrijk.

A Alleen oude mensen trappen in trucs van boeven die online je geld
stelen.
B Het 50 eurobiljet wordt het meeste vervalst.
C Free wifi is een veilig netwerk.
D Een pinpas zonder jouw pincode is waardeloos.
E Het is belangrijk om zuinig te zijn op je pinpas en pincode.

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,00

Gesprek in de klas

Wat is zuinig zijn met je pinpas en pincode? Dat is je pinpas niet laten
slingeren, maar goed bij je houden. Bijvoorbeeld in het mapje van je
mobiel. Of op een andere veilige plek. Ook je pincode vertel en geef je
aan niemand. Die is alleen voor jou. Als je zuinig omgaat met je pincode
en pinpas, hebben boeven minder kans om jouw geld van je
bankrekening te stelen.

Antwoord
B en E

Te verdienen bedrag € 5,00 per goed gekozen antwoord

Vraag 10
Vraag

Toelichting

A
B
C

In Nederland bestaat een IBAN – ook jouw rekeningnummer – uit 18
tekens: de landencode van Nederland (2 letters = NL), een
controlegetal (2 cijfers), een bankcode (4 letters) en het
rekeningnummer zelf (10 cijfers). Tip: Je kunt op je pasje kijken als je
ergens je bankrekeningnummer moet geven.

Jerzy heeft in de kantine geld geleend van Max. Hij maakt het bedrag
via de mobiel bankieren app over. Op zijn mobiel leest hij dat hij het
IBAN van Max moet invullen. Wat is een IBAN?

Vraag 8
Vraag

WAAR OF NIET WAAR? – Max heeft op zijn spaarrekening verschillende
spaarpotjes aangemaakt. Als hij een spaardoel heeft bereikt, kan hij
meteen betalen met het geld van zijn spaarrekening.

Toelichting

Met een spaarrekening kun je alleen geld overmaken naar je eigen
rekening.

IBAN staat voor International Bank Account Number. Bijna alle banken
in Europa gebruiken de IBAN voor rekeningnummers van klanten.

Een internationaal bankrekeningnummer.
Een internationale pincode.
Een code van een apparaatje waarmee je geld kunt overboeken.

Antwoord
A

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 15,00

Te verdienen bedrag € 10,00

Gelijkspel

Extra schattingsvraag

Vraag

Hoeveel procent van de middelbare-schoolleerlingen koopt weleens iets
via internet?

Antwoord
78%

De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.

BLAUWE VRAGEN
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Videovraag
Sluit aan bij film 1 - Leren omgaan met geld

Vraag 1
Vraag

Toelichting

Goed omgaan met geld is goud waard. De leerlingen maken zelf de
rap, maar tips over geld kunnen ze nog wel gebruiken. Wie kunnen ze
vragen om tips?

Er zijn best veel mensen die jou kunnen helpen als je een vraag hebt
over geld. Samen kunnen jullie op zoek naar een antwoord.

Gesprek in de klas

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A
B
C
D
E

Welke vragen over geld hebben jullie? Wie vraag jij om een antwoord?

Ouders
Familieleden
Iemand die bij een bank werkt
Vrienden
Juf of meester

Videovraag
Sluit aan bij film 2 - Pinnen

Vraag 3
Vraag

Toelichting

WAAR OF NIET WAAR? – In de woonplaats van Jerzy is er gratis
openbaar wifi. Ideaal om muziek te downloaden en berichtjes te
sturen. Hij gebruikt het ook om zijn saldo te checken op de mobiel
bankieren app. Openbare wifi is veilig, denkt Jerzy.

Een openbaar wifinetwerk is niet veilig. Het kan makkelijk worden
gehackt. Of het is een nepnetwerk zonder dat je dat in de gaten hebt.
Gebruik daarom nooit je mobiel bankieren app via een openbaar
wifinetwerk. Anders krijgen criminelen toegang tot jouw bankgegevens
en kunnen ze geld overmaken naar hun eigen rekening.

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Antwoord
A, B, C, D en E

Te verdienen bedrag € 3,00 per goed gekozen antwoord

Vraag 2
Vraag

In Nederland betalen we met de euro. Er zijn 7 biljetten en 8 munten.
Max moet bij de kassa € 147,33 afrekenen. Max betaalt contant. Hij
betaalt het bedrag met zo min mogelijk biljetten en munten. Hoeveel
biljetten en munten heeft Max nodig?
A
B
C

Vraag 4
Toelichting

In Nederland worden contante bedragen afgerond.
€ 147,33 = € 147,35.
4 biljetten: € 100,00 + 2 × € 20,00 + € 5,00
4 munten: € 2,00 + € 0,20 + € 0,10 + € 0,05

Vraag

Gesprek in de klas

Schattingsvraag – Jerzey vindt het ideaal om contactloos te betalen.
Hoeveel procent van de pinbetalingen gebeurt in Nederland
contactloos?

Wie betaalt weleens contactloos? Wat vind je daar handig aan?
Is het ook veilig(er)?

Antwoord

4 biljetten en 4 munten
4 biljetten en 5 munten
5 biljetten en 5 munten

87%

Te verdienen bedrag € 10,00 voor de groep die het dichtste bij het
antwoord zit.

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,00
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Videovraag
Sluit aan bij film 3 - Weinig geld

Vraag 5
Vraag

Toelichting

Het is slim om prijzen te vergelijken en op aanbiedingen te letten. Zo
kan je voordeliger shoppen. Ook online zijn er veel aanbiedingen.
Welke uitspraak klopt?

A Verzendkosten en retoursturen zijn niet altijd gratis. Voor zendingen
uit het buitenland betaal je soms ook nog invoerrechten.
B iDEAL is een veilige betaalmethode. De webshop kan nog steeds
onbetrouwbaar zijn.
C Pincodes zijn geheim. Deze hoef je nooit door te geven.
D Als een product heel goedkoop is, moet je extra goed opletten. Een
lage prijs kan ook een lagere kwaliteit betekenen.
E Levertijden zijn verschillend per webshop.

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A
B
C
D
E

Verzendkosten zijn altijd gratis.
iDEAL betekent dat het een veilige webshop is.
Je hoeft nooit je pincode door te geven aan de shop.
Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan moet je opletten.
Bestellingen worden altijd binnen 24 uur bezorgd.

Videovraag
Sluit aan bij film 4 - Sparen

Vraag 7
Vraag

WAAR OF NIET WAAR? – Op een spaarrekening kun je ook rood staan.
Je betaalt dan wel rente. Deze rente is hoger dan de rente die je krijgt
als je geld op een spaarrekening hebt staan.

Toelichting

Kinderen kunnen nooit rood staan. Ook op een spaarrekening kun je
nooit rood staan.

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Antwoord
C en D

Te verdienen bedrag € 5,00 per goed gekozen antwoord.

Vraag 8

Vraag 6
Vraag

Kim wil extra geld verdienen door zelf armbandjes te maken en te
verkopen. 1 bol wol kost € 2,95. Als ze 5 bollen koopt, krijgt ze er
1 extra bol wol gratis bij. Per bol wol kan ze 5 armbandjes maken.
Ze verkoopt de armbandjes voor € 1,50 per stuk. Hoeveel winst maakt
Kim?
A
B
C

Toelichting

5 × € 2,95 = € 14,75
30 × € 1,50 = € 45,00
€ 45,00 – € 14,75 = € 30,25

Antwoord

Toelichting

Hanane opent een spaarrekening. De bankmedewerker vertelt haar
alles over rente. Wat heeft de bankmedewerker aan haar verteld?

Rente is geen vast bedrag. Het is een percentage.
Dit percentage is niet altijd hetzelfde en kan per bank verschillen.

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk!

Gesprek in de klas

Sommige kinderen hebben minder geld dan andere kinderen. Hoe kun
je ervoor zorgen dat je toch wat meer te besteden hebt? Denk aan
spullen inzamelen en/of verkopen of klusjes doen.

€ 22,75
€ 27,30
€ 30,25

Vraag

A
B
C
D
E

De rente is een percentage per jaar.
De rente verschilt per bank.
De rente is een vast bedrag per jaar.
Het rentepercentage stijgt ieder jaar.
De rente wordt iedere maand uitbetaald.

Antwoord

C

A en B

Te verdienen bedrag € 10,00

Te verdienen bedrag € 10,00

RODE VRAGEN
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Vraag 9

Videovraag
Sluit aan bij film 5 - Goed omgaan met geld is goud waard

Vraag

Goed omgaan met geld is goud waard. Dat geldt ook voor goed
omgaan met water. Een gemiddelde douchetijd is 9 minuten. 1 minuut
douchen kost 6 liter. Als iemand 5 minuten per dag gaat douchen,
hoeveel water bespaart hij dan per week?
A
B
C

168 liter
187 liter
202 liter

Toelichting

9 minuten – 5 minuten = 4 minuten korter douchen
4 minuten × 6 liter = 24 liter
24 liter × 7 = 168 liter

Gesprek in de klas

Korter douche levert dubbel voordeel op: het is goed voor de
portemonnee én goed voor het milieu. Dit geldt ook voor water drinken
uit de kraan in plaats van flessen water kopen.

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 15,00

Vraag 10
Vraag

WAAR OF NIET WAAR? – Goed omgaan met geld betekent dat je goed
op je geld let. Er bestaan verschillende soorten internetcriminaliteit.
Bijvoorbeeld een crimineel die doet alsof hij jou is, zonder dat jij het
weet. Dat heet identiteitsfraude.

Gesprek in de klas

Wie kent vormen van geldcriminaliteit?
Mogelijke antwoorden zijn phishing, shouldering, geldezel, fraude via
Whatsapp. Heeft iemand dit wel eens gehoord of meegemaakt in
zijn/haar omgeving?

Antwoord
Waar

Te verdienen bedrag € 10,00

Gelijkspel
Vraag

Hoeveel procent van de 15- en 16-jarigen heeft een vakantiebaantje?

Extra schattingsvraag
Antwoord
56%

De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.

RODE VRAGEN

NOTITIES

COLOFON
Dit spel wordt aangeboden door
de Nederlandse Vereniging van Banken
en is ontwikkeld door Identity Games
in samenwerking met Uitgeverij Zwijsen.

www.zwijsen.nl

©2020, Identity Games International BV
Westersingel 108 | 3015 LD Rotterdam | Nederland
www.identitygames.nl

