
Yes-R rapt: 
‘Geniet vandaag maar denk ook aan later.’ 

 Opdracht 1  Welke dromen heb jij voor later?

Droom over 6 maanden:

Droom over 1 jaar:

Droom over 10 jaar:

Yes-R rapt: 
‘We vinden het allemaal leuk om te spenden.’

 Opdracht 2   Welk spaardoel heb jij?

Vind jij sparen moeilijk?           ja          nee

Weet je wat helpt? Als je jouw spaardoel opschrijft. Dat doe je zo: 
Ik spaar voor:

Omdat: 

Het kost: 1 � 

Wanneer wil je het hebben: 

Voorbeeld: Ik spaar voor een koptelefoon. Omdat ik dan zelf naar muziek kan luisteren. 
Het kost 1 49,-. Wanneer wil je het hebben Voordat we op vakantie gaan.

1 Werkblad Wees zuinig op je munten!

Werkblad
Wees zuinig op je munten!



2 Werkblad Wees zuinig op je munten!

Yes-R rapt: ‘Wees daarom verstandig met je centen, 
morgen moet je ook iets hebben.’ 

 Opdracht 3  Hoe kom je aan meer (spaar)geld

Je kan op twee manieren sneller sparen. 

a Je kan zorgen voor meer geld. Denk aan klusjes doen. Vul dit overzicht in.

Welke klusjes vind je leuk? Hoeveel tijd kost het klusje? Hoeveel verdien je per klusje?

Weet jij nog een manier hoe je kan zorgen voor meer geld?

b Je kan ook minder geld uitgeven. Als je minder geld uitgeeft, haal je sneller je spaardoel. Alle 
kleine beetjes helpen.

Wat wil je heel graag kopen?

Waarom wil je dit kopen?

Denk je dat je er over 1 maand nog steeds blij mee bent?           ja          nee 

Wil je weleens iets kopen omdat jouw vrienden of klasgenoten het hebben? 

Wil je weleens iets kopen omdat je het op TV of internet ziet? 

Als je iets gaat kopen, denk dan aan Yes-R: 
‘Pin een beetje, zet een stukje opzij.’

 Opdracht 4  Teken je droom! 

Waar spaar je voor? Maak een mooie tekening op een apart vel papier.

spaardoel bedenken verdienen met klusjes minder geld uitgeven spaardoel gehaald


