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Als geldheld kun je niet vroeg genoeg beginnen!
Op 25 maart 2019 start een van mijn favoriete weken van
het jaar: de Week van het geld! De hele week draait om
‘leren omgaan met geld’, in de klas en thuis. Ieder jaar doen
veel kinderen en scholen mee. En dat is mooi om te zien.
Dit jaar is het thema ‘Ben jij een held met je geld?’.

Leerlingen stellen vaak heel goede vragen. Daardoor merk
ik dat jullie ook graag wíllen leren hoe je met geld omgaat.
Wat mij betreft is dat wat je als ‘geldheld’ nodig hebt:
de wil om goed te leren omgaan met geld. Je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen.

Het is belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met geld.
Jong geleerd is oud gedaan. Wat je nu leert over geldzaken
vergeet je niet meer. Daarom geef ik zelf iedere maand een
gastles op een school. Het is leuk om te kunnen vertellen
over mijn werk. Ik geef ook tips over waar je op kunt letten
als het gaat om sparen en geld uitgeven.

Heel veel plezier tijdens de Week van het geld en het lezen
van deze krant!
Wopke Hoekstra,
Minister van Financiën

Week van het geld 2019
In de Week van het geld draait het een week lang om praten en leren over
geldzaken. Speciaal voor jou worden er allerlei activiteiten georganiseerd,
zoals gastlessen, toneelstukken, debatwedstrijden en nog veel meer.
Wanneer vind jij dat iemand een ‘geldheld’ is. Is dat een
YouTuber die veel geld verdient met zijn vlogs? Of is het
iemand die zijn geld met anderen deelt? Vind jij jezelf een
held met geld? Dit jaar is het thema van de Week van het
geld: ‘Ben jij een held met je geld?’.

Ben jij een held met je
geld? Praat erover!
Voor de Week van het geld maakten
we een film waarin jongens en
meisjes met elkaar praten over
geldhelden, slimme dingen doen
met je zakgeld, reclame, sparen en
zelf geld verdienen. Ga naar
www.weekvanhetgeld.nl, bekijk de
film met je klas en praat erover.

Wat ons betreft ben je een held met je geld als je
goed met je geld kunt omgaan. In de Week van
het geld leer je hoe je dat doet. Deze speciale
Week van het geld-krant staat vol met (geld)helden,
leuke tips en slimme weetjes om goed te leren
omgaan met geld. Lees ‘m in de klas en neem ‘m
mee naar huis.
Wil je weten wat er allemaal gebeurt tijdens
de Week van het geld? Kijk dan op www.weekvanhetgeld.nl.

www.weekvanhetgeld.nl

Doe mee met de Geldheld-fotowedstrijd
en win 1 van de 10 fantastische zitzakken!
Hoe vind jij dat een geldheld eruit ziet? Laat het ons zien! Doe mee met de
Geldheld-fotowedstrijd van 4 maart tot en met 12 april 2019 en maak kans op
een van de tien Geldheld-zitzakken voor je klas.

Hoe kun je meedoen?

Ga op de foto als Geldheld.
Dit kan alleen of met je vrienden,
of misschien wel met je hele
klas! Trek je mooiste outfit aan
en maak gebruik van de speciale
‘foto-props’ die je vindt op
www.weekvanhetgeld.nl/geldheld.

Upload je foto op
www.weekvanhetgeld.nl/wedstrijd
met je naam, je klas en de
contactgegevens van je school.
Vertel ook waarom jij vindt dat
je een Geldheld bent. Doe dit
uiterlijk 12 april 2019. Vergeet niet
je favoriete foto te liken!

In de week na 12 april 2019
trekken we uit de ingezonden foto’s
tien winnaars. Op de website lees
je alle wedstrijdregels. Als je hebt
gewonnen, hoor je dat van Wijzer
in geldzaken. De winnaars krijgen
van ons een mooie Geldheld-zitzak
voor in de klas!

Dus doe mee, trek je
Geldhelden-pak aan, maak
een foto en stuur in via:
www.weekvanhetgeld.nl/wedstrijd.
Veel succes!
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Ken je de waarde van GELD? Dan ben je een HELD!
Raad van Kinderen denkt mee over geldzaken
Basisschool de Achtbaan bedenkt
campagne Geldheld
Via de Raad van Kinderen vragen bedrijven een
klas om mee te denken over een hulpvraag.
Dat doen ze omdat jonge mensen vaak andere
oplossingen bedenken dan volwassenen. De
Volksbank in Utrecht vroeg aan groep 5/6 van
de Achtbaan: ‘Hoe kan de bank kinderen helpen
de waarde van geld te leren in een tijd waarin
geld steeds digitaler wordt?’
De klas bezocht de bank en interviewde
medewerkers en managers om meer te weten
te komen over het onderwerp. Daarna gingen
de leerlingen met elkaar ‘brainstormen’.
Anna en Noa bedachten de campagne
‘Geldheld’. Dit is een website met een spel
waarbij je eerst geld verdient en het daarna
‘slim’ moet uitgeven in een speelgoedwinkel.
Bij de campagne hoort de slogan ‘Ken je de
waarde van geld? Dan ben je een held!’.
Dat rijmt ook meteen goed.

Raad van Kinderen

Wil jij met je klas ook advies geven
aan een bedrijf? Ga dan naar
www.raadvankinderen.nl
en lees wat je moet doen.
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Jouw eigen spaarplan

Groep 5/6 van de Achtbaan uit Utrecht

op bezoek bij de bank

Op www.weekvanhetgeld.nl/achtbaan
lees je alles over de campagne en vind je
ook een leuke video over dit project.

Heb jij ook een spaardoel voor
jezelf of voor iemand anders?
Maak dan gebruik van dit spaar
plan en zie hoeveel en hoe lang je
moet sparen. Print ‘m uit via
www.weekvanhetgeld.nl/spaarplan!

De top 3 tips van de
Raad van Kinderen:
Ook De Nederlandsche Bank (DNB) vroeg
de Raad van Kinderen advies en stelde de
volgende vraag:

Blijf praten over geldzaken.

L aat zien dat goed omgaan
met geld ‘cool’ is.

Hoe kan DNB ervoor zorgen dat jongeren
niet in de schulden komen?

E
 n doe dit liefst samen met
een bekende vlogger!

Sparen met
een plan
Wil je snel berekenen hoeveel geld
je per maand moet sparen voor
jouw spaardoel? Gebruik dan de
handige online rekentool van het
Nibud: scholieren.nibud.nl/artikel/
sparen-met-een-plan

PAS OP voor de ‘geld-verleiders’
Soms wil je echt graag iets kopen. Maar is
dat ding jouw geld eigenlijk wel waard?
Heb je het echt nodig of wil je het graag
hebben omdat de reclame zo leuk is? Of
omdat je beste vriend het ook heeft?
Je wordt de hele dag op allerlei manieren
verleid om iets te kopen. Zie je een
skateboard in de etalage? Dan weet je
dat de winkel graag wil dat je het koopt.
Maar vaak zit reclame verstopt en herken
je het niet meteen. Dan word je onbewust
‘verleid’. Waar verstoppen die verleiders
zich dan?

Bijvoorbeeld in supermarkt: is de hagelslag
met die mooie verpakking écht lekkerder
of beter dan hagelslag zonder? En wat
denk je van die superbekende vlogger of
artiest die altijd de laatste mode draagt
en van die handige tips geeft over wat jij
ook zou moeten kopen? En hoe zit het
eigenlijk met games op je tablet waarbij
je tussendoor ineens iets moet kopen om
verder te kunnen spelen?
Blijf opletten en laat je niet te snel
verleiden! Misschien hoef je niet altijd zelf
iets te kopen, maar kun je het ook gewoon
van iemand lenen. In de leuke filmpjes van
het Klokhuis over winkelgeheimen leer
je meer over de zichtbare en onzichtbare
verleidingen in de supermarkt:
www.hetklokhuis.nl/onderwerp/
winkelgeheimen

Je bent een
als...
...je goed kijkt of iets dat je wilt
hebben het geld wel waard is
Heb je het echt nodig? Gaat het
niet snel stuk? Is het straks
misschien in de aanbieding?
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Je bent een
als...
...je geld met anderen deelt

Dit vindt één van de kinderen in de
thema-video ‘Ben jij een held met je geld?’.
Vind jij dat ook? En met wie zou jij
je geld dan delen?

Cash Quiz 2019: Ben jij een Geldheld
die de Spaarchallenge aangaat?
In de Week van het Geld krijgen zo’n 4500 klassen een gastles met de
Cash Quiz. De quiz hoort bij Bank voor de klas. Met Bank voor de klas
werken banken samen om kinderen wijs te maken met geld.

Wat is de Cash Quiz?
Met de Cash Quiz leer je van alles over
verstandig omgaan met geld. Het is
een echte quiz met leuke filmpjes.
De klas speelt in teams tegen elkaar.
De teams beantwoorden allerlei
vragen over geld. Iemand die bij een
bank werkt, is jullie quizmaster!

Welk Geldtype
ben jij?

Ben je een Spaartopper
of een Rekenmeester? Of
misschien toch een Big Spender
of Geldwarhoofd? Doe de
GeldTypeTest van Bank voor
de klas en je weet het!
Kijk op bankvoordeklas.nl/
geldtypetest

Cash Quiz en online Spaarchallenge
De Cash Quiz 2019 draait om geldtypes. Maar
wat je ook bent, iedereen kan een geldheld zijn!
Samen met de klas kun je de online Spaarchallenge
aangaan. Je spaart samen met je klas voor iets en
verdient samen het geld. Met klusjes bijvoorbeeld.
Of met muffins verkopen. Met de online Spaarchallenge
houd je bij wat je organiseert en wat je al hebt gespaard.
En: Je kunt de challenge aangaan met andere klassen
in Nederland.

Win geld voor een klassenfeest!
Registreer jullie Spaarchallenge
vóór 1 juni 2019. Dat kan op
bankvoordeklas.nl. In juni 2019 maakt
Bank voor de klas de winnende klas
bekend! De prijs? Geld voor een feestje
in de klas!

Tips van de eerdere winnaar

Vorig jaar spaarde groep 6 van basisschool
De Bongerd uit Odijk voor een vlogcamera.
Juf Marjolein vertelde hoe ze dat samen met haar klas
aanpakte. Lees haar tips op bankvoordeklas.nl/debongerd.

Voorbeeldvraag uit de Cash Quiz
Wat betekent het als je in een winkel alleen
cashless kunt betalen?
A Alleen met munten betalen
B Alleen digitaal betalen
C Alleen met cadeaubonnen betalen

Antwoord = B

SUPERJUFFIE en geldhelden zetten zich in voor goede doelen
Jullie juffen en meesters zijn eigenlijk allemaal superhelden. Ze staan iedere dag voor de klas om jullie
van alles te leren. En als ze jullie dan ook nog goed leren omgaan met geld zijn ze wat ons betreft
superjuffen en supermeesters.

ukelaar
Foto: Keke Ke

tveld
Janneke Scho

In 2018 kwam de film ‘Superjuffie!’
uit. Een leuke film over juf Josje
die ineens superkrachten krijgt
en met dieren kan praten. Overal
waar dieren in nood zijn, schiet
ze te hulp. De film is gebaseerd
op de boeken over Superjuffie,
geschreven door Janneke
Schotveld. Diewertje Dir is
actrice en speelt Superjuffie in
de film. Wij mochten Janneke
en Diewertje interviewen over
geldzaken en goede doelen!

Janneke: ‘Als iemand moeite doet om geld in te zamelen
voor een goed doel, bijvoorbeeld met een sponsorloop, of
collecteren in de regen. En mensen die een deel van hun
geld schenken aan mensen of dieren die het minder goed
hebben, dat vindt Superjuffie ook mooi.’

Als kinderen dieren willen helpen door geld
aan een goed doel te geven, heb je dan tips?
Janneke: ‘Er zijn heel veel goede doelen voor dieren.
De bekendste is misschien wel de Dierenbescherming.
Zij doen heel veel goed werk en kunnen extra geld hard
gebruiken. Maar je eigen plaatselijke dierenasiel is
natuurlijk ook heel blij met een donatie!’

Diewertje: ‘Mijn droom was om voor altijd toneel te blijven
spelen, te fantaseren en verhalen te vertellen. Ik kreeg de
kans om van toneelspelen mijn beroep van te maken.
En die kans heb ik gegrepen zonder over geld na te denken.
Beroemd worden hoefde ik niet zo nodig.’

Geef jij geld aan goede doelen? Zo ja, welke?
Diewertje: ‘Door de film Superjuffie kon ik samenwerken
met ‘Stichting het vergeten kind’. Deze organisatie doet
goede dingen voor kinderen in Nederland die het moeilijk
hebben. Verder spaar ik
ook plastic dopjes. Hiermee
wordt geld opgehaald om
blindengeleidehonden op te
leiden. Als ik meer geld zou
verdienen zou ik geld willen
geven aan ‘The Ocean Cleanup’.
Zij halen het plastic uit de zee.’
Foto: Paul Hilkens

Wanneer vindt Superjuffie dat iemand een
‘held met geld’ is?

Je bent door Mees Kees en Superjuffie een
bekende filmactrice. Was je droom ook beroemd
worden? En wilde je daarmee ook veel geld
verdienen?

Diewertje Dir

Is jouw juf een superjuffie?
Doe de test op
www.jannekeschotveld.nl/
superjuffiepagina.html

Diewertje Dir als Superjuffie in de gelijknamige film
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Jipke heeft haar eigen bedrijf: Jip’s IJs!

Je bent een
als...

Een manier om zelf geld te verdienen is bijvoorbeeld iets verkopen. Dat kun je doen op Koningsdag met
je oude speelgoed op een kleedje, maar je kunt het ook professioneler aanpakken. Steeds meer jongeren
starten hun eigen bedrijf. En Jipke Hazenberg uit Hattem deed dat ook. Zodra ze mocht werken, en dat
is als je 13 wordt, startte ze haar eigen bedrijf: Jip’s IJs.

Hoe kwam je op het idee om
ijsjes te gaan verkopen?

Hoe kwam je aan geld
om te beginnen?

Ik wilde graag geld verdienen, omdat ik het
leuk vind om met vriendinnen naar de stad
te gaan. Ik wilde ook een nieuwe telefoon.
Dus ik wilde wat gaan verkopen en bedacht
dat het iets moest zijn waar toeristen van
houden. In mijn stad komen namelijk veel
toeristen. En die houden wel van ijsjes!

Ik mocht mijn startgeld van mijn
moeder lenen. Dat was lief, want zo
hoefde ik geen rente te betalen!

Hoe ben je begonnen?
Mijn moeder kent iemand die een eigen
ijswinkel heeft. Ik belde hem op en vroeg of
ik een keertje mocht kijken hoe het eigenlijk
is om ijs te scheppen. Dat leek me wel wat.
We hebben van tevoren veel onderzoek
gedaan naar hoeveel het kost om een ijskar
te kopen en bakjes, lepeltjes, enz. Ook
heb ik veel gelezen over hoe ik alles goed
schoon houd, zodat niemand ziek wordt
van mijn ijs.

Hoeveel ZAKGELD krijgen kinderen gemiddeld per week?

€1,70

€1,80

€2,20

...je praat over geldzaken

Sta je op het punt om iets duurs te kopen?
Praat er dan over met je vrienden of je
ouders. Dan denk je nét iets langer na en
kan je slimmer kiezen.

Vind je het werken altijd leuk?
Niet altijd. Soms heb ik er gewoon echt geen
zin in of heb ik iets met een vriendin
afgesproken. Als ik dan bijvoorbeeld op een
feest ijs moet verkopen, moet ik die vriendin
afzeggen. Het ‘venten’ (ijs verkopen) kan het
beste wanneer het mooi weer is. Vooral op
woensdag is het druk bij de sportvelden en
dan gaat de verkoop goed. Dat is dan wel
weer leuk!

Wat doe je met het geld
dat je verdient?
Ik heb er tot nu toe nog maar één grote
aankoop mee gedaan, mijn nieuwe telefoon.
Soms koop ik wat lekkers, maar het meeste
geld spaar ik. Voor later, als ik bijvoorbeeld
mijn rijbewijs of een eigen auto wil. En nog
weer later een eigen huisje!

Wat is jouw beste tip voor andere
kinderen die hun eigen bedrijf willen
starten?
Bedenk goed wat je wilt gaan doen! Ik heb
voor ijsjes verkopen gekozen, omdat er in
mijn stad veel toeristen komen. Denk na over
je doelgroep! Als je bijvoorbeeld sieraden
gaat verkopen, zorg dan dat je bijvoorbeeld
Instagram hebt. Want je wilt graag dat
meiden tussen de 13 en 15 jaar iets kopen.
En die zitten vaak op Insta.

€2,75

Bron: Wijzer in geldzaken Junior monitor 2018

De debathelden van
Discussiëren Kun je Leren
Stichting Discussiëren Kun Je Leren
(DKJL) komt bij je op school en leert
je om als een echte ‘debatheld’ op
het podium te gaan staan en te
zeggen wat je vindt. Over allerlei
onderwerpen en dus ook
over geldzaken.
Tijdens de debatwedstrijden, of liever
gezegd de ‘debatbattles’, leer je niet
alleen te praten over geldzaken, maar
ook te luisteren naar anderen. En
wat zo leuk is, de debatbattles van
DKJL zijn echt een feest! Compleet
met muziek en bijzondere gasten.
Daarom zijn ze er ook bij in het NACstadion in Breda, tijdens de opening
van de Week van het geld op
25 maart 2019.
Kijk voor meer informatie op
www.dkjl.nl

Woordzoeker
Er kan altijd, overal, van alles gebeuren.
Risico’s noemen we dat. Soms is de kans dat
dingen gebeuren groot, bijvoorbeeld een glas
met drinken laten vallen. En soms is de kans
gelukkig klein, zoals een school die afbrandt.
Kost het veel geld om iets te repareren of te
vervangen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe
school, dan kun je dat verzekeren.
In de gastles Fix je Risk, die veel wordt
gegeven tijdens de Week van het geld,
leer je alles over verzekeren. Je leert
wanneer verzekeren wel of niet handig
kan zijn. Finn, Mila en Meneer Van
Brakel zijn de hoofdrolspelers
in het spannende digispel dat
tijdens de les wordt gespeeld.
Zij beleven allerlei avonturen,
waarbij je met de klas moet
bedenken of je ze wilt
verzekeren of niet.
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FIXJERISK
GELD
KANS
MILA
ONGELUKJE
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PREMIE
RISICO
SPAREN
VAAS
VANBRAKEL

In samenwerking met...

VERZEKERING
VOORZICHTIG

G

ZIEK

Vul hier de OPLOSSING in:

Meer weten? Ga naar
www.fixjerisk.nl

____

____
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__
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__________

Veel dank aan alle organisaties die de
Week van het geld mogelijk hebben
gemaakt! Kijk voor een overzicht van
alle deelnemende organisaties op:
www.weekvanhetgeld.nl/
deelnemende-partijen
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