
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  november 2019 

Wij zijn gestart met een nieuw project. Het project heet: ‘omgaan met geld’. 

In deze brief krijgt u meer uitleg over de wijze waarop we dit op school vorm 

gaan geven. Wij doen dit via Jeelo, onze methode voor wereldoriëntatie en 

21-eeuwse vaardigheden.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is op verschillende manieren 

zichtbaar in de school. 

Waarom dit project? 

We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. 

Maar ook door anderen. Hoe ga jij hiermee om? Hoe bepaal je wat je wat je echt nodig hebt? En 

heb je daar het geld wel voor? 

Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen, 

zodat ze een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren waarde bepalen 

voor zichzelf en voor anderen en leren dat je geld maar één keer uit kan geven. 

Wat leren we allemaal van en met elkaar? 

In elk project werken de kinderen van groep 1 tot/  

met 8 aan de  competenties: “Samenwerken, zorgen, 

maken,  

onderzoeken, leren en presenteren”.  

Thema’s bij dit project  zijn: 

•  Van uitgeven tot begroten: kinderen leren sparen en   

 budgetteren. 

•  Van reclame tot consumenten informatie: kinderen     

  leren onderscheid maken tussen reclame en     

  serieuze consumenteninformatie. 

•  Van koper tot bewuste consument: 

kinderen    

  vergelijken aankopen op prijs en 

kwaliteit.       

  Kinderen worden zich bewust van de 

duurzaamheid   

  van producten. 

•  Van kopen tot verkopen: kinderen kopen 

en ruilen     



 

 

 

In groep 1/2 gaan wij een echte 

bakkerswinkel namaken in de huishoek. 

Spelenderwijs oefenen de kinderen met 

het betalen en terug krijgen van geld, 

bekijken en maken ze producten die er 

in de bakkerswinkel aanwezig zijn en 

leren ze hoe ze reclame kunnen maken 

om die producten te kunnen verkopen.  

 

In groep 3/4 gaan de kinderen werken 

rondom het maken, ruilen en verkopen 

van speelgoed. 

Ze bekijken div. soorten speelgoed en 

verpakkingen. 

Er wordt speelgoed gemaakt en ze 

proberen zelf gemaakt speelgoed te 

verkopen tijdens een markt op school. 

In groep 5/6 gaan wij aan de slag met het 

verdienen van geld. 

De kinderen starten met een ruilbeurs 

waarin zij producten en hun diensten aanbieden in ruil voor een dienst of product 

van de ander. 

Je kan bijvoorbeeld drie sommen uitleggen in ruil voor een gum. Ook gaan we het 

hebben over zakgeld en maken we een reclame top 5. 



In groep 7/8, komt de nadruk te liggen op het 

ondernemen. 

De leerlingen starten een eigen onderneming 

en verkopen de zelfgemaakte producten op 

de markt in school. Ze maken kennis met de 

consumentenbond en leren hoe je invloed kan 

hebben op de consumptie van producten. 

Natuurlijk bent u altijd welkom om te komen 

kijken en we hopen u te zien bij de gezamenlijke 

afsluiting op vrijdagmiddag 13 december 2019. U 

krijgt hier nog informatie over via de app.  


