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Geld, geld en nog eens geld

Geld, geld en nog eens geld

Naam:  Klas:

Auteur: Stef Desodt 
Tekeningen: Gilbert Declercq

Blijven we in de toekomst 
betalen met geld? Spaarvarkens genoeg …

Ik vrees dat ik platzak ben.
Ik houd de uittreksels van mijn 

spaarrekening goed bij.
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Zeg jij het maar

We moeten van de juf enkele vragen 
stellen over geld. Ik stel de vragen.

Yuna kan dan notities nemen.

• Waaraan denk je als je het woord ‘geld’ hoort?

____________________________________________________

____________________________________________________.

• Stel: je bent heel rijk. Wat doe je zeker niet met je geld?

___________________________________________________________________________________.

• Al of niet akkoord? En waarom? ‘Geld maakt gelukkig.’

___________________, omdat _________________________________________________________.

• Sparen … Vind je dat al of niet belangrijk? Vertel er meteen ook bij waarom.

___________________, omdat _________________________________________________________.

• Van wie krijg je al eens wat geld toegestopt? En waarom?

Van __________________________. De reden: ____________________________________________.

Van __________________________. De reden: ____________________________________________.

Van __________________________. De reden: ____________________________________________.

Van __________________________. De reden: ____________________________________________.

Opdracht 1
• Je beantwoordt de vragen.

• Stel dezelfde vragen aan iemand uit jouw 
gezin. Noteer de antwoorden en houd die 
bij in een map.

Mag ik alvast jouw antwoorden noteren?

2



dossier

Vragenronde: aan jou het woord

• Belangrijke taken van een bank:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

• Welke bekende bankinstellingen ken jij?

__________________   ___________________

__________________   ___________________

__________________   ___________________

• Hoe halen je ouders geld uit een 
geldautomaat?

______________________________________

______________________________________.

Al van gehoord?

Ja Neen
selfbanking
betaalkaart
kredietkaart
bankkaartcode
phonebanking
thuisbankieren
cash geld
rente
rentevoet lening
inflatie
krediet
interest

Vince, jouw oudste 
zus werkt toch voor 
een bekende bank?

Ja, ja, Amy, ik snap het 
al. De juf vroeg jou een 
interview af te nemen 

van iemand die het brood 
verdient in een bank?

Opdracht 2
• Lijst op wanneer jij geld op zak hebt. Geef 

er telkens een verklaring voor.

• Vergelijk jouw lijst met die van de 
klasgenoten.

• Stop de info in de map.

Wil jij mij ook een 
handje helpen?
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Handenvol geld: uitgaven

Is dat moeilijk?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

• Voor het merendeel van de mensen 
neemt geld een belangrijke plaats in in 
het leven.

Dat komt omdat ____________________

_________________________________

_________________________________.

• Budgetteren is zeker niet altijd even 
gemakkelijk. Noteer vijf oorzaken die 
ervoor kunnen zorgen dat in een gezin 
de uitgaven hoger oplopen dan de 
inkomsten.

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

Neen, maar leuk is het evenmin.
Pfff … ons gezin kost ons handenvol geld … 

Hebben jullie het thuis ook af 
en toe over de levensduurte? 

Moeten je ouders ook tellen en 
rekenen om op het einde van 
de maand alle rekeningen te 
kunnen betalen? Lukt het om 
nu en dan de spaarrekening te 

doen groeien? 

Opdracht 3
• Vraag je mama en/of je papa wat er 

gedurende het jaar zoal moet betaald 
worden. Noteer.

• Houd de opsomming bij in de map.

Jouw uitgaven
Dit kocht ik de voorbije weken van mijn 
klusjesgeld:

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________
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Inkomsten … altijd leuk

Eens kijken of mijn werkgever mijn loon al uitkeerde.

Ik bof dat ik nu beschik 
over een vast inkomen. 
Enkele jaren terug was 
ik een tijdje werkloos en 
kreeg ik een uitkering.

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

• De meeste inkomsten kun je linken aan 
de arbeid, het gepresteerde werk. Het 
loon, het salaris, de wedde … staan voor 
een vast inkomen. 
Maar wat gebeurt er als je geen vast 
inkomen hebt?

Dan ______________________________

_________________________________.

• Wie een vrij beroep uitoefent, beschikt 
niet over een vast loon. Het inkomen van 
de zelfstandige varieert.

Dit zijn voorbeelden van vrije beroepen: de 
huisarts, _______________________

_________________________________.

• Maar wat gebeurt er als je ziek bent? 
Als je bv. als gevolg van een ongeval niet 
meer kunt werken?

Dan ______________________________

_________________________________.

• Andere inkomsten?

Een erfenis, _______________________

_________________________________.

Opdracht 4
• Pols bij je ouders waar gedurende het jaar 

hun inkomsten vandaan komen. Noteer.

• Houd het overzicht bij in de map.

Jouw inkomsten

Dit zijn mijn inkomsten op jaarbasis:

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

_________________________ → € _________

Elk jaar hark ik de bladeren in 
de tuin van opa en oma. Het 

klusjesgeld komt goed van pas …
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Geld te kort? Geld lenen?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Geldtekort leidt tot armoede

Om even bij stil te staan. 
In België groeit 1 kind op de 5 op in 
armoede …

Voedselbank

• Zo’n 800 miljoen mensen beschikken 
niet over voldoende inkomsten om zich 
elke dag te kunnen voeden.

• Ook in ons land moeten ongeveer 
150 000 Belgen elke dag aankloppen bij 
de voedselbanken.

Geef een tweetal weetjes over de 
voedselbank.

1. _______________________________

_________________________________.

2. _______________________________

_________________________________.

Wereldvoedseldag

• 1979. De organisatie Verenigde Naties 
(VN) stelt voor om elk jaar eventjes stil 
te staan bij het probleem van de honger 
in de wereld.

De Wereldvoedseldag valt op

_________________________________.

Pfff … ik wil ontzettend graag een tablet. Het mag 
van mijn ouders, maar ik moet die zelf betalen. 
Helaas … mijn spaargeld stelt momenteel weinig 

voor. Wacht … misschien kan ik geld lenen? 

Wel ja, ik weet dat Yuna heel graag een 
tablet wil. Maar als alleenstaande mama kan 

ik haar niet zomaar elk hebbeding geven. 
Trouwens, ik vind het een goed principe om 

voor grote aankopen eerst te sparen.

Opdracht 5
• Vraag je ouders én je grootouders of zij ooit 

geld leenden. Waarvoor diende de lening? 
Kunnen of konden ze de lening gemakkelijk 
afbetalen of was dat eerder moeilijk?

• Bewaar de info in de map.

Jouw lening

❒ Neen. 
Stel dat je geld wil lenen van je ouders. Waarvoor 
moet het geleende bedrag dienen?

______________________________________

______________________________________.

❒ Ja. 
Waarvoor?

______________________________________

______________________________________.

Wanneer en hoe betaalde je de lening af?

______________________________________

______________________________________.

Leende jij al eens geld?
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Krediet: de bank leent geld

Onze aftandse keuken is aan vernieuwing 
toe. Dat staat vast. Vraag is: sparen we 

nog een tijd of lenen we geld bij de bank? 
Zal de bank ons het krediet verlenen?

Weet jij of geld lenen en 
krediet verlenen hetzelfde 

betekenen? Mmm … moet ik 
eens vragen aan mijn zus.

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Taken van de bank

• Vraag je je af wat de bank zoal doet met 
het spaargeld van de klanten? Een van 
die taken is krediet verlenen. Zeg maar 
geld lenen dat je later – in schijven – 
met rente terugbetaalt.

• Waarvoor gebruikt de bank het 
spaargeld ook nog?

_________________________________

_________________________________.

Niet iedereen

• Omdat de bank zekerheid wil dat je 
het geleende geld plus de rente kunt 
terugbetalen, komt er een persoonlijk 
dossier. Werkzekerheid? Spaargeld? Los 
je nog een andere lening af?

Nog andere vragen:

_________________________________

_________________________________

• Krijgt de bank onvoldoende waarborgen, 
wil je te veel geld lenen … dan komt er 
geen lening.

Opdracht 6
• Sprokkel info over leningen door de bank. 

Raadpleeg dag- en weekbladen, folders, 
publiciteitsbladen, de zoekrobot …

• Hanteren de banken dezelfde rentevoet? 
Grote of eerder kleine verschillen? Maak 
notities.

• Stop de folders en de notities in de map.

In de groep
• Klaar voor een praatronde? Wie is de 

verslaggever? De tijdbewaker? Wie leidt het 
gesprek?

1 Voor of tegen het principe van het lenen van 
geld? Waarom?

2 Lijkt het al of niet een goed idee om geld 
te lenen van broer, zus, een klasgenoot? 
Waarom?

3 Lijst zowel de plus- als de minpunten op van 
het lenen van geld.

• Tijd over? De verslaggevers presenteren een 
samenvatting.
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Sparen: waarom en hoe?

De groetjes aan mama en papa. 
En dit is voor je spaarpot.

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

• Plan jij binnenkort een eerder grote 
uitgave? Welke?

_________________________________

________________________________.

• Een ‘grote’ aankoop kun je niet zomaar 
met je zakgeld betalen. Je ‘spaart’ 
ervoor: het zakgeld, het klusjesgeld, het’ 
gelegenheidsgeld’ … leg je opzij. 
‘Gelegenheidsgeld’? Zeg maar extraatjes 
die je krijgt n.a.v. 
bv. jouw verjaardag,

_________________________________

_________________________________.

• Stop je het geld in bv. het spaarvarken, 
dan spaar je op korte termijn. Breng je 
het spaargeld naar de bank en deponeer 
je het op je spaarrekening, dan kies je 
voor het sparen op lange termijn.

• Pluspunten van een spaarrekening?

_________________________________

_________________________________.

Het pleziert me dat Seppe 
een spaarvarken heeft.

Opdracht 7
• Je houdt een aantal maanden een 

spaaroverzicht bij. Of … houd je het een 
jaar vol?

• Op het einde van elke week noteer je 
hoeveel euro je kon sparen.

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

November € _____ € _____ € _____ € _____

December € _____ € _____ € _____ € _____

Januari € _____ € _____ € _____ € _____

• Houd het overzicht bij.

Rente
• Leuk: zonder dat je er iets voor moet doen, 

groeit je spaarrekening zomaar aan.

• Met dank aan de rente, de interest.

• Is die rente even groot als de rente die je 
betaalt als je geld leent?

________.

Hoe komt dat?

______________________________________

______________________________________

• Ga eens na hoeveel rente de bank die jouw 
spaarrekening beheert elk jaar uitkeert.

_______ % rente.

• Stel: je laat een jaar lang 1 000 euro 
onaangeroerd op je spaarrekening staan. 
Hoeveel euro bedraagt de rente na een jaar 
sparen?

____________ euro.

• Hoe meer je spaart, hoe groter de interest.
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Geld moet rollen, geld als ruilmiddel …

Vince, ken jij de uitdrukking 
‘geld moet rollen’?

Pfff …
Is dat wel zo?

Ken jij nog andere uitdrukkingen 
met ‘geld’ als kernwoord?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Geld … een tussenstation

• Voor wat, hoort wat. Vandaag de dag neemt 
geld een belangrijke plaats in. Prestaties 
leveren, staat – meestal toch – gelijk aan 
‘vergoed’ worden. Met geld, waarmee je het 
leven gemakkelijker maakt. Je kunt er iets 
mee kopen.

• Stel: iemand is straatarm, waarmee krijgt 
hij of zij het moeilijk? De gevolgen?

_________________________________

_________________________________.

• Met geld kun je niet alleen alles en nog wat 
kopen. Beschik je over voldoende geld, dan 
ben je onafhankelijk van anderen. Met een 
reservepotje voel je je ook veiliger.

Andere pluspunten:

_________________________________

_________________________________.

Nooit genoeg?

• Aas je op alsmaar meer en meer geld?

Wat denk je, hoe voel je je dan?

_________________________________

_________________________________.

Opdracht 8
• Lijst een vijftal voorbeelden op waarmee je 

aantoont dat niet iedereen voor alles wat 
hij of zij doet, betaald wil worden. Vertel er 
ook bij hoe je de prestaties ‘anders’ kunt 
waarderen.

• Vergelijk jouw voorbeelden met die van 
enkele klasgenoten.

• Bewaar de info in de map.

Uitdrukkingen
en spreekwoorden
Dit zijn ze:

1. ____________________________________.

Betekenis: _____________________________

______________________________________.

2. ____________________________________.

Betekenis: _____________________________

______________________________________.

3. ____________________________________.

Betekenis: _____________________________

______________________________________.

4. ____________________________________.

Betekenis: _____________________________

______________________________________.
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Het begon zo: ruilen

Willen we enkele stickers ruilen?

Goed idee!

Ruil jij ook wel 
eens dingen?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

De huid van een koe voor een pot

In een ver verleden stelden jagers aan 
vissers voor om vee te ruilen voor vissen. 
Jagers ruilden ook onder elkaar: een 
hert voor een beer. Ook steenhouwers, 
pottenbakkers, huidbewerkers, de eerste 
wagenmakers boden hun ‘waar’ aan.

Problemen

Aanvankelijk liep de ruilhandel vlot. Later 
doken er moeilijkheden op.

Zoals bv. __________________________

_________________________________.

Tussenstap

• Vond iemand moeilijk een tegenpartij 
om te ruilen, dan gingen ze na of het 
kon met ‘waardevolle’ goederen. Iets dat 
bij iedereen in de smaak viel. Zoals bv. 
graan, zout, eieren …

• Wat kun je bv. vandaag de dag als 
‘waardevolle’ goederen aanzien?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Opdracht 9
• Je lijst telkens drie ideeën op van 

‘diensten’ die je als ruilmiddel presenteert. 
1. Voor een klasgenoot. 
2. Voor je pa en/of je ma. 
3. Voor je broer en/of je zus. 
4. Voor je oma en/of je opa.

• Vergelijk jouw ideeën met die van enkele 
klasgenoten.

• Stop het lijstje in de map.

Ruilen is ‘in’
Ooit ruilde ik ___________________________

met __________________________________

voor __________________________________.

Ik ruilde ook al eens _____________________

met __________________________________

voor __________________________________.

Ruilen voor …
Stond je er al eens bij stil dat je ook kunt ruilen 
voor bv. een ‘dienst’?

Bv. de les overhoren van je broer of zus, info 
sprokkelen voor een klasgenoot.

Ik ruilde Panini-stickers 
met Yuna.
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Nieuwe ruilmiddelen … de eerste muntstukken

Amy, ken jij iemand die munten verzamelt?

Mijn oma en opa … Lopen we er 
woensdag na de middag eens langs?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Nieuwe problemen

• Mmm … na een tijdje bleek de 
tussenruilhandel niet langer ideaal. Wie 
handel wilde drijven over een grotere afstand 
kon hoe dan ook geen voedsel als ruilmiddel 
presenteren.

• Metaal misschien? Jawel. Zo’n 5 000 jaar 
geleden maakten ze gereedschap en sieraden 
van o.a. brons, zilver en … goud. De eerste 
munten zijn in zicht.

Gereedschap zoals bv. ______________

_________________________________

• O ja, in Afrika en Azië 
‘betaalde’ men vele eeuwen 
met kaurischelpen.

Vreemde woorden

Salaris

• Het woorddeel ‘sel’ is het Latijnse woord voor 
‘zout’.

De link: __________________________

_________________________________.

Geld

• Het Latijnse woord voor geld? ‘Pecunia’, 
afgeleid van ‘pecus’ met als betekenis ‘vee’.

De link:___________________________

_________________________________.

Munten

• Met een kleine hoeveelheid zilver 
en goud kon je al heel wat kopen. 
Aanvankelijk wogen ze de stukjes.

• De ‘waarde’ van het stukje edelmetaal lazen ze 
af. Ze stempelden er immers het gewicht op.

• Om de stukjes goud of zilver niet altijd te 
moeten wegen, gaven ze er later een vaste 
vorm aan. Elk stukje kreeg meteen een vaste 
waarde. De eerste munten …

Opdracht 10
• Je lijst zoveel mogelijk pluspunten op van 

de eerste munten. 
Bv. → de munt is sterk. 
Vergelijk jouw pluspunten met die van 
enkele klasgenoten. Houd het lijstje bij.

• Ken je iemand die munten verzamelt? 
Steek bij hem of haar je licht op. Noteer 
wat jou boeit. Deel jouw info met de 
klasgenoten. 
Misschien wil de muntenverzamelaar wel 
een woordje uitleg komen geven voor de 
hele klas?

Heel oude munten
Eerste munten

• De Grieken sloegen hun eerste munten 
omstreeks 600 à 700 v. C. Op de ene zijde stond 
de kop, op de andere zijde stempelden ze een 
tekening.

• Omstreeks 650 v. C. verschenen er ook al 
munten in Turkije en in China.

Maar …

• Bij sommige Afrikaanse stammen wordt nog 
altijd betaald met vee en de Kirgiezen op de 
Russische steppe gebruikten tot voor kort tijd 
nog paarden als wisselgeld en de huid van 
schapen als kleingeld.
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De eerste bankbiljetten

Ik herinner me nog de tijd dat koning 
Boudewijn en koning Albert II op de 

bankbiljetten stonden afgebeeld.
  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Wisselbrief

• In de middeleeuwen liepen rondreizende 
handelaars altijd het risico dat overvallers er 
met hun muntstukken vandoor zouden gaan.

• Alsmaar meer gaven ze de muntstukken in 
bewaring bij een wisselkantoor. In ruil kreeg 
de handelaar een wisselbrief waarop stond 
hoeveel geld ze er achterlieten.

• Bij aankomst in een andere stad kon hij 
in een wisselkantoor de wisselbrief weer 
ruilen voor het geld. De wisselbrief was een 
soort voorloper van het bankbiljet …

En jij?

Maak jij ook al eens gebruik van een 
‘wisselbrief’? Een bekentenis dat je een of 
ander leent?

❒ Ja.

Dit gebeurt als ik ___________________

_________________________________.

❒ Neen.

Dit kan ik wel doen als ik bv. _________

_________________________________.

Eerste bankbiljetten

• 1661. Zweden zit in de problemen. De 
Dertigjarige Oorlog leidt ertoe dat de goud- 
en zilvervoorraden slinken. Omdat het 
gewicht van de kopermunten een probleem 
is, besluit bankier Johan Palmstruch om 
geld van papier uit te geven. De eerste 
bankbiljetten …

• 1694. De Bank van Engeland brengt 
bankbiljetten in omloop. De waarde van 
elk biljet wordt gegarandeerd door in een 
schatkist evenveel echte muntstukken te 
bewaren.

• 1887. In België wordt het eerste tweetalige 
bankbiljet uitgegeven.

Opdracht 11
Werk je samen met een klasgenoot?

• Lijst de EU-landen op. Zoek op met welke 
nationale munteenheid er werd betaald 
voor het invoeren van de euro.

• Ga na of je iemand kent die nog 
muntstukken of bankbiljetten heeft uit de 
tijd van de Belgische frank. Ja? Mag je 
die muntstukken en/of bankbiljetten eens 
tonen aan de klasgenoten?

• Stop de info in de map.

Macht
• Keizers en koningen wisten maar 

al te goed dat hun beeltenis op 
de munten hun macht dik in de 
verf zette. Het gebeurde ook al 
eens dat de keizer of de koning ál 
de munten opeiste om bv. het geldtekort n.a.v. 
een oorlog ongedaan te maken.

• De zilveren en gouden muntstukken werden 
gesmolten en de nieuwe munten bevatten niet 
langer zilver of goud.

• Wat vind jij daarvan?

______________________________________

______________________________________.
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Door de eeuwen heen

Zal ik jullie iets meer vertellen 
over de bankinstelling?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Welkom klant

Elke bankinstelling probeert zoveel 
mogelijk klanten te lokken.

Dat doen ze bv. door ________________

_________________________________.

Veiligheid

De elektronische beveiliging zorgt ervoor 
dat het vandaag de dag bijzonder moeilijk 
is om bv. een bank te overvallen. 

Welke maatregelen ken je nog?

_________________________________

_________________________________

_________________________________.

Wat doet een bank?

→  De werkgever stort via de bank het loon, 
het salaris, de wedde … op de rekening.

→  Je kunt geld deponeren of afgeven bij de 
bank: de spaarrekening groeit dan aan.

→  Je kunt bij de bank geld afhalen van de 
zichtrekening. Dat gebeurt vaak via de 
geldautomaten.

→  Als je facturen betaalt via overschrijving, 
gaat dat ook via de bank.

→  Je kunt bij de bank ’vreemde’ munten 
bestellen en afhalen om bv. te reizen 
naar een land waar je niet kunt betalen 
met euro’s.

→  Je kunt bij een bank leningen aangaan, 
bv. een woonkrediet om een huis te 
kopen.

→  De bank biedt verschillende 
mogelijkheden om het spaargeld te 
investeren.

→  Je kunt er gebruikmaken van een kluis.

Ken je nog andere taken? Welke?

_________________________________

_________________________________

Opdracht 12
• Vraag je ouders én je grootouders bij 

welke bank ze aangesloten zijn en waarom 
ze precies bij die bank (of banken) klant 
werden. Noteer.

• Ken je iemand die werkt in of voor een 
bankinstelling? Vraag hem of haar naar 
een gratis gadget.

• Geef de notities een plaats in de map.

Naar de bank
• Ik stapte de laatste keer naar de bank om

______________________________________

______________________________________.

• Andere redenen voor een bezoek aan de bank:

→ ____________________________________

→ ____________________________________

→ ____________________________________

→ ____________________________________

• Dit vind ik leuk als ik een bezoek breng aan de 
bank: _____________________________

______________________________________.

• En dit vind ik niet zo leuk: _______________

______________________________________.
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Thuis bankieren, selfbanking

Mama, wanneer krijg 
ik een bankkaart?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Overschrijving

• Nog altijd kunnen je ouders de 
facturen en/of de toegestuurde 
rekeningen betalen met behulp van het 
overschrijvingsformulier.

• Tot voor enkele jaren vulde je de 
verplichte gegevens (naam, adres, 
rekeningnummer …) in, ondertekende je 
het overschrijvingsformulier en je legde 
het voor aan de loketbediende in het 
bankkantoor.

Selfbanking

• Met dank aan internet kun je – eens je 
meerderjarig bent – ook ‘thuisbankieren’.

• Je logt in op de website van 
de bank. Dat doe je met een 
apparaatje, dat de bank jou bezorgt, 
en je geheime code. Zo kun je 
nagaan hoeveel geld er op de zicht- 
en spaarrekening staat. Je kunt ook 
facturen of rekeningen betalen …

• Je kunt ook een app gebruiken om 
je bankzaken te verrichten op de tablet of 
de smartphone.

• Pluspunten? Zeg jij het maar.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Geheime code

• Dankzij je geheime codegetal van 4 cijfers 
gebeurt het bankieren op een veilige 
manier. Alhoewel …

Wat kan er fout lopen?

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Opdracht 13
• Ga na bij je ouders én je grootouders of ze 

al eens de betaal- of bankkaart verloren. Of 
werd die gestolen? Nog niet voorgevallen? 
Kennen ze iemand bij wie het wel 
gebeurde? Noteer het relaas.

• Vraag eveneens wat je moet doen als je 
de betaal- of bankkaart verliest of als die 
wordt gestolen. Noteer.

• Bewaar de info in de map.

De bankkaart
• De betaal- of bankkaart maakte een einde 

aan de tijd dat de mensen rondliepen met een 
portefeuille tjokvol bankbiljetten als ze iets 
moesten betalen.

• Pakweg 35 jaar geleden verschenen de eerste 
betaalterminals in de winkels. De veiligheid 
schuilt vooral in de geheime code: een getal 
van 4 cijfers.

• Wat zijn de voordelen van dit systeem?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

• O ja, beschrijf je ook eens hoe de betaalkaart 
eruitziet?

______________________________________

______________________________________
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dossier

De bank van toen

Wie herkent 
dit kunstwerk?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

De allereerste banken

• Vermoedelijk ontstonden de eerste 
banken in Mesopotamië, vandaag de 
dag Iran en Irak. In tempels en paleizen 
kregen bv. graan en andere goederen 
een veilige stapelplaats. Je ontving een 
bewijs dat je er iets achterliet. Haalde 
je de goederen terug, dan overhandigde 
je het ontvangstbewijs. Of … je gaf het 
bewijs door aan iemand als betaling voor 
een aankoop.

Geldwisselaar wordt bankier

• In de tijd van Karel de Grote, zo’n

_________________________________

 jaar geleden, mocht alleen de 
keizer munten slaan. Later deden 
ook machtige leenmannen dit. Voor 
handelaars dook er meteen een 
probleem op: wat moesten ze met die 
verschillende munten? De geldwisselaar 
loste het probleem op. Op bv. markten 
namen ze plaats aan een tafel waarop 
een weegschaal en een hoeveelheid 
munten van verschillende streken.

• In Italië noemden ze zo’n tafeltje ‘banco’, 
waarvan het begrip ‘bank’ is afgeleid.

• De vertaling van ‘bank’ in het

Frans → ______________________

Duits → ______________________

Engels → ______________________

Heb jij dit schilderij al eens eerder gezien? 
Het is ‘De bankier en zijn vrouw’

van Quinten Matsijs.

Opdracht 14
• Sprokkel 3 weetjes over de kunstenaar 

Quinten Matsijs.

• Beschrijf het kunstwerk ‘De bankier en 
zijn vrouw’. Wat doet de man? De vrouw? 
Waaraan kun je zien dat dit tafereel zich 
afspeelt in de 16e eeuw?

• Lijst 3 weetjes op over de Banco Monte 
dei Pashi di Siena. Steek je licht op bij 
Wikipedia.

• Stop de info in de map.

Bankier en goudweger
• Rond het jaar 1500 bruist de stad Antwerpen 

van de handel tussen het zuiden en het 
noorden.

• De verschillende munten van o.a. Spaanse, 
Portugese en Italiaanse handelaars worden 
gewisseld door de bankier.

• Wisselkantoren schieten als paddenstoelen uit 
de grond.

Echte banken
• De bank zoals we die nu kennen ontstond in de 

16e eeuw. 

• De oudste Europese bank, Monte dei Paschi di 
Siena, werd in 1472 opgericht.

15
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De nationale bank aan het werk

Juf, wie maakt het geld? En … 
wordt het ook nagemaakt?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

De Nationale Bank

• 1661. In Europa geeft Zweden de eerste 
echte bankbiljetten uit.

• Meteen richtten de Zweden hun 
Koninklijke Bank op. Een weinig later 
volgden andere landen.

• En ons land? Vóór de oprichting van de 
Belgische Nationale Bank in 1850 door 
Frère-Orban had een privébank, de Bank 
van de Société Générale, het alleenrecht 
om bankbiljetten uit te geven.

• De Nationale Bank maakt regelmatig 
nieuw geld aan. Hoe komt dat?

_________________________________

_________________________________

_________________________________.

Europese Centrale Bank

• Sinds 1 januari 1999 is de euro de 
Europese eenheidsmunt. De Europese 
Centrale Bank speelt hier uiteraard een 
belangrijke rol.

• In 2002 rolden de euro’s definitief over 
de toonbank.

Eurobiljetten

Beschrijf wat je ziet op het 5 eurobiljet.

Voorkant: _________________________

_________________________________.

Achterkant: _______________________

_________________________________.

Opdracht 15
• Geef een overzicht van de verschillende 

euromunten en –bankbiljetten.

• Lijst weetjes op over 
→ de Bank van de Société Générale 
→ Frère-Orban 
→ de Nationale Bank van België 
→ de Europese Centrale Bank 
Wikipedia zal jou beslist helpen.

• Wissel jouw info uit met een klasgenoot.

• Geef de notities een plaats in de map.

Valsemunterij
Favoriete biljet

• Valsemunterij is het namaken van geld. Dat mag 
vanzelfsprekend niet zomaar en is strafbaar.

• Biljetten van 20 en 50 euro worden het vaakst 
nagemaakt.

• Het 500 eurobiljet, het ‘paarse’ bankje, geniet dan 
weer de voorkeur van grote criminele bendes.

• In de eerste helft van 2016 werden 454.000 valse 
eurobiljetten onderschept.

• In de eerste zes maanden van 2017 moesten in ons 
land zo’n 18.000 valse biljetten uit omloop worden 
genomen.

Moeilijk

• Het wordt alsmaar moeilijker om de bankbiljetten na 
te maken, zoals bv. het portretraam in het hologram. 
Portretraam? Hologram? Kun je daar wat meer over 
vertellen?

Portretraam: ___________________________

______________________________________.

Hologram: _____________________________

______________________________________.

Cijfers

• 338 miljoen Europeanen in 19 landen betalen met de 
euro.

• Momenteel zijn er 17 miljard eurobankbiljetten in 
omloop: een verviervoudiging sinds het begin in 2002.
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Met jouw geld

Mama, als je heel veel geld op de spaarrekening 
hebt … Wat doet de bank dan met dat geld?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Interest

• Met het geld waarover de bank beschikt, 
wordt o.a. de interest van het spaargeld 
uitgekeerd.

Lening

• Vandaag de dag kun je voor alles en nog 
wat geld lenen bij de bank. Stip jij aan 
waarvoor je later wellicht ook geld zult 
lenen? 
❒ bouwgrond  ❒ televisie 
❒ wasmachine ❒ keuken 
❒ smartphone ❒ reis 
❒ fiets  ❒ collectie games 
❒ tablet  ❒ bos 
❒ auto  ❒ collectie dvd’s 
❒ aankoop flat ❒ laptop 
❒ vaatmachine ❒ kledij 
❒ motorfiets 
❒ bouwen van woning

Personeel, gebouwen, kantoren …

• Natuurlijk hebben de bankinstellingen ook 
een aantal kosten. Zo moet het personeel 
betaald worden, kost het onderhoud van 
de gebouwen en de kantoren een aardige 
cent, wordt er geld uitgegeven aan de 
publiciteit om nieuwe klanten te lokken …

Projecten

• Ook gaat er geld naar projecten die 
de levensstandaard van de mensen 
willen verhogen, die het milieu willen 
beschermen …

• De banken investeren eveneens 
geld in activiteiten die de armoede, 
de hongersnood, het analfabetisme 
bestrijden.

• Heb jij weet van nog andere initiatieven?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Opdracht 16
• Lijst de namen op van een vijftal bekende 

banken. Ga na via de website of die banken 
een of ander sponsoren. In de sportwereld? 
Een cultuurevenement? Een organisatie?

• Stel: jij bent verantwoordelijk voor de 
sponsoring van een bank. Wie of wat komt  
in aanmerking? Wie of wat niet?

• Vergelijk jouw info met die van een 
klasgenoot.

• Bewaar de notities in de map.

Zoveel geld
• Elke dag komt er 

veel geld binnen bij de banken.

• Heb jij jouw spaargeld al eens naar de bank 
gebracht? Gebeurt dat vaak?

______________________________________

______________________________________.

• Ook het geld van overschrijvingen komt terecht 
bij de bank.

• Nog andere geldbronnen?

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Gevaren en hindernissen

Opa, waarom kopen 
jullie geen vaatwas? Bah, oma en ik 

vinden dat wij het 
best kunnen zonder 
vaatmachine. En 

de nieuwste snufjes 
hoeven ook al niet. 
We blijven alert en 

kieskeurig.

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

Gokken

• Een gokje wagen aan de roulettetafel 
in een casino of wedden op een 
sportwedstrijd: de Belgen doen het 
alsmaar meer.

• Tel je er de cijfers bij van de nationale 
loterij dan bereik je elk jaar algauw zo’n 
2 miljard euro.

• Leg uit.

Roulette: _________________________

_________________________________

Casino: ___________________________

_________________________________

• De Kansspelcommissie wijst erop dat 
al meer dan 300.000 Belgen uitgesloten 
worden om nog te gokken.

• De taak van de Kansspelcommissie 
bestaat er o.a. in om te waarschuwen 
voor de gevaren van het gokken, zoals

_________________________________

_________________________________.

• Vooral het online gokaanbod zit in de lift 
en de wedkantoren – al dan niet op het 
internet – blijven grote winsten boeken.

Opdracht 17
• Ga op zoek naar vijf promotiestunts die 

aanzetten om de portemonnee boven te 
halen.

• Vergelijk jouw voorbeelden met die van de 
klasgenoten.

• Stel met de klas een top-3 samen van de 
‘grootste’ promotiestunts.

• Bespreek de valkuilen.

• Stop de notities in de map.

Valkuilen
• Nogal logisch dat de fabrikanten alles in 

het werk stellen om hun producten zo veel 
mogelijk in de winkels, de warenhuizen en 
online aan te bieden. Uiteraard blijft het voeren 
van grote reclamecampagnes ontzettend 
belangrijk.

• Nog andere initiatieven, mogelijkheden?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Tips

• Misschien wil je best wel sparen, maar niet te 
tellen omstandigheden en/of gebeurtenissen 
kunnen die plannen dwarsbomen.

Enkele voorbeelden:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

• Valkuilen kun je bijvoorbeeld vermijden door … 
→ een rem te zetten op de aankoop van snoep, 
games … 
→ je niet te laten misleiden door super 
aanlokkelijke reclamestunts … 
→ te winkelen tijdens de koopjesperiode …

 → __________________________________

 → __________________________________
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Een euro is geen euro

Tsss … dit wordt alweer een 
kanjer van een rekening.

Sapperloot, ik vind dat 
je met 100 euro alsmaar 
minder kunt aankopen.  
Hoe noemen ze dat ook 

weer? De inflatie?

  
Goed om te weten en … 
graag jouw mening

De koopkracht onder de loep

Kies uit: euro – factor – frank – goud – inflatie – 
kopen – voedingswaren – waarde – weddes – 
16 maal

• 1832. In de Belgische wetgeving staat dat de _____
________________________________ de waarde 
heeft van een klompje fijn ____________________
_____________ van 0,29032 gram.

• 1972. Diezelfde frank vertegenwoordigt nu nog 
maar 0,0182639 gram fijn goud. In 140 jaar tijd 
werd de munt ______________________________
__________ minder waard.

• 2017. Vandaag de dag is er een andere kijk op de 
__________________________________ van onze 
munt, de ____________________________. De 
vraag luidt: wat kun je _______________ 
_______________________________ voor een 
euro? En dat is alsmaar minder.

• Een voorbeeld van de 
______________________________? Een 
treinkaartje van Gent naar Brussel kost 
in 1840 → 4,97 frank 
in 1905 → 5,5 frank 
in 1930 → 33 frank 
in 1950 → 120 frank 
in 1998 → 365 frank 
De waarde minderde met de 
_____________________ 73!

• Nog een voorbeeld? 
Stel dat je in 1914 een mand met ____________
_____________________________ samenstelde 
met een waarde van 100 frank (zo’n 2,5 euro). Dan 
betaalde je in 1940 al 770 frank (zo’n 19 euro) voor 
dezelfde mand. Voor precies hetzelfde legde je in 
1950 liefst 2.744 frank (zo’n  68,50 euro) neer, in 
1960 werd dat 3.320 frank (zo’n 83 euro), in 1970 
… 4.470 frank (zo’n 112 euro). In 1980 kostten 
diezelfde voedingswaren om en bij 9.000 frank (zo’n 
225 euro). In 1990 werd dat 13.500 frank (zo’n  337 
euro).

• Uiteraard stegen ook de lonen en de 
__________________________.

Opdracht 18
• Zoekwerk: hoeveel betaal je 

vandaag voor een treinticket 
van Gent naar Brussel? Zet het 
bedrag om naar frank (x 40). 
Vergelijk jouw antwoord met dat 
van twee klasgenoten. En?

• Zoek de verklaring op van 
‘inflatie’.

• Houd de notities bij in de map.
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In de tijd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 4000 - 3500 - 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 1000 - 500 Px 500 1000

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

Voorbeeld
Een gok Dit is correct

Veel winkeliers installeren een betaalterminal. 31 30

Een gok Dit is correct

 1.  De mensen maken gereedschap en sieraden van 
o.a. brons, zilver en goud.

 2.  De Grieken slaan hun eerste munten.

 3.  Zowel in Turkije als in China duiken munten op.

 4.  De oudste Europese bank, Monte dei Paschi di Siera 
wordt opgericht.

 5.  In Antwerpen schieten de wisselkantoren als paddenstoelen 
uit de grond.

 6.  Quinten Matsijs pronkt met het kunstwerk 
‘De bankier en zijn vrouw’.

 7.  Bankier Johan Palmstruch presenteert in Zweden 
de eerste bankbiljetten.

 8.  De Bank van Engeland brengt bankbiljetten in omloop.

 9.  In België wordt het eerste tweetalige bankbiljet uitgegeven.

10.  De organisatie Verenigde Naties (VN) stelt voor om elk jaar 
op de Wereldvoedseldag stil te staan bij het probleem van 
de honger in de wereld.

Mijn score  .  /  10

Situeer de tien items in de tijd… 
Probeer het eerst eens zonder 

gebruik te maken van het dossier. 
Lukt het je?
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Tijd over? Zoek het uit!

Kruisende woorden
Van links naar rechts

1  Alles wat met geld te maken heeft (mv.).
2  Rund – Gebergte in Rusland, vormt tevens 

de scheiding tussen Europa en Azië.
3  Krijg je op school – Moeder.
4  Een … in het zakje doen (oude munt) – Een 

pak slaag geven.
5  Frank (afk.) – Muzieknoot – Woonboot.
6  Bedwelming – Muzieknoot – Oude 

lengtemaat.
7  Nieuwjaar (afk.)
8  Nationaal kampioenschap (afk.) – 100 m² – 

Boomsoort.
9  Dicht – Wees gegroet – Neon (afk.).
10 Bankbiljet van de Europese Unie.

Van boven naar onder
1  Waardevol edelmetaal – Interest.
2  Boomsoort – Vliegende schotel – Kil.
3  Italiaanse munteenheid voor de invoering 

van de euro (mv.) – Daar.
4  Van ‘doen’.
5  Cijfer – Kreeftachtig, tienpotig dier.
6  Soort voertuig – Muzieknoot – 

Meisjesnaam.
7  Zonder haar – Meisjesnaam – Oude 

lengtemaat.
8  Extra large (afk.) – Anonieme Alcoholisten 

(afk.) – Jij.
9  Nieuwtje, melding – Meisjesnaam.
10 Ruimte in het bankkantoor waar je zaken 

kunt doen.

Met de letters uit de 
hokjes met een getal 

kun je een nieuw woord 
samenstellen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
8

2
4 10

3

4
11 7

5
1

6
6

7
5

8

9
9

10
3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Tijd over? Zoek het uit!

Zoekrooster
• banco
• bankbiljet
• bankier
• cash
• euro
• frank
• geld

• goud
• kluis
• kroon
• lire
• mark
• money
• monopoly

• peseta
• rente
• salaris
• wedde
• zilver
• zout

Klaar? Plaats de letters die 
overblijven op een rij. En? 

S K R O O N R T U O Z B

A A M C H T E E R A A C

L D O F B L N E E N L A

A U N B K D T E C I R S

R O O U A I E O R L H H

I G P A N N A E D E L N

S I O E T Z K T E U R O

Y K L K R A M I E O I D

E N Y S I U L K E S E A

N A R E V L I Z A R E L

O R G E L D W E D D E P

M F T E J L I B K N A B

Foetsie
Met de ontbrekende letters uit het alfabet kun je een nieuw woord vormen.

_________________________________________

l     c    q     x    f     v    h    o    t    y
p    d    u    z    w    j    g    m    s

Markeer 20 woorden die 
een of ander te maken 
hebben met dit dossier.
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Tijd over? Zoek het uit!

Zoekwoord
Het te zoeken woord telt 11 letters.
Met die letters kun je o.a. de volgende woorden maken:

. . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Som
Met de letters van de te zoeken en op te tellen woorden stel je een nieuw woord samen.

Hint: heel oud beroep.

 middellijn: .
12

 .
7

     goed: .
5

 .
2

 .
10

 krijg je op school: .
3

 .
9

 .
8

   mannetjesbij: .
4

 .
11

 .
13

 

 roofvogel: .
1

 .
6

 .
2

 .
13

. . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

eb

tal

aar

al

kaal

ra rat

re

laat

abt

la

taart

te

ar kar

tal

taal

alt

kaart

lat

el

er

Een hint? Mmm … ‘code’ 
zal jou wellicht helpen.
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Tijd over? Zoek het uit!

Vreemde eend
Welk woord kun je met letters

uit de verzameling niét vormen?
Markeer het.

e    n    b     u    p    a   j   i   d    r    g     m    s    l    t

  *geld  *munt
  *zakgeld  *rente
  *sparen  *biljet

Verstopt
• In elk vak zit een woord verstopt.
• Schrap telkens de letter van het afgebeeld dier.
• Met de letters die overblijven, vorm je een woord. Hier en daar staat al een letter op de juiste 

plaats.
• Klaar? En? 

i    v    s    n    o
.   .

p     a     e     a     e     r     
n     d
.    .    .

w    e     s     l     z    i     e
.    .    .    –

d    a    a   e   p
.   .

k     a     n     e     n     b    
o    t    ij     l

.     .     b    .     .

a     h     s    l    a    e    n
.    .    .    –

k    v     n     r    i    a    
s    t

.      .      a     .     .

e       i     l     u    m     t
.    .     .

s     k    p    e    o    e   d 
a    r    n

.    o   .    r    s    .     n

s     k     a    o     t    a     
e     t

.     .     a    .    .

l     n     d     a      e    s     
g

.     .
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Tijd over? Zoek het uit!

Lettterketting

De munteenheden op een rij.
 1. ___________________  _____________________

 2. ___________________  _____________________

 3. ___________________  _____________________

 4. ___________________  _____________________

 5. ___________________  _____________________

 6. ___________________  _____________________

 7. ___________________  _____________________

 8. ___________________  _____________________

 9. ___________________  _____________________

10. ___________________  _____________________

Jouw 
5 eurobiljet
• Ontwerp je eigen 

5 eurobiljet. Werk je 
alleen of vorm je een 
duo?

• Wat komt er op de ene 
zijde? Op de andere 
zijde?

 Kies je voor een 
voorwerp? Een symbool? 
Een historisch gebouw? 
Een persoon?

 Vergeet de handtekening 
niet. Ontwerp je ook 
een hologram? Welke 
kleuren?

O

C
A

L

O

P
E R I L

D

H

R

U

N

U

M

D

G

D

C

E

K

R

P

S

K

R

A

E

E

R

A

L

S

N

O

M
N

E

E

0

ED

O

T

Y

N

L

D
A

Welke tien munteenheden 
ontdek je in deze letterketting?

Noteer je er ook telkens het 
passende land bij?
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Tijd over? Zoek het uit!

Letterduo’s
Plaats je de letterduo’s op de juiste plaats,
dan vorm je een woord.

n h l d l e

g e g e d s

e i g e

____________________________________________________________________________

Schrappen

• Schrap de veelvouden van 7 en 8. Je houdt 7 getallen over.

 ____________________________________________________________________________

• Vervang die getallen door de overeenkomstige letters van het alfabet 
 (1 = a, 2 = b, 3 = c … 26 = z).

 ____________________________________________________________________________

• Met die 7 letters stel je een woord samen.

 ____________________________________________________________________________ 

Hint: geld dat de bank jou leent.

Nog een woord
Welk zelfde vierletterwoord ontbreekt in elke serie?

5       16       14       5
    21      24       11

18      32      28
       4       9         20

1

. . . . wolf

. . . . automaat

. . . . stuk

. . . . straf

. . . . bron

2

. . . . geheim

. . . . kaart

. . . . biljet

. . . . loket

. . . . roet

3

. . . . stelsel

. . . . voorraad

. . . . stuk

. . . . eenheid

. . . . soort

Een hint? Je krijgt het 
b.v. n.a.v. je verjaardag, 
Nieuwjaar, Kerstmis, 

Sinterklaas …
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Tijd over? Zoek het uit!

Spreekwoorden
Kiezen mag: beurs – bomen – dienaar – dokter 
geld – geldduivel – klinkt – liefde – ruiken – vrienden

1.  Met het geld verdwijnt de 

_______________________.
❍ ❍

a.  In de nood verdwijnen de 
zogenaamde vrienden.

2.  Beter het geld naar de schoenmaker 

gebracht dan naar de _______________.
❍ ❍

b.  Dit is erg goedkoop.

3.  Geen geld meer, geen 

________________________.
❍ ❍

c.  Schijn bedriegt.

4.  Geld is een goede 

___________, maar een slechte meester. 
❍ ❍

d.  Als het geld op is, verdwijnt 
veelal ook de liefde.

5.  Het is niet al geld dat 

________________________.
❍ ❍

e.  Er moet voor gewerkt worden.

6.  Je kunt het geld niet van de 

______________________ schudden.
❍ ❍

f.  Vaststellen dat er iets aan te 
verdienen valt.

7.  De 

____________________ heeft hem beet. ❍ ❍
g.  Met geld kun je toffe dingen 

doen, maar als je er slaaf van 
wordt, gaat het veelal verkeerd.

8.  De gierigaard is doof aan de kant waar de 

____________________ hangt.
❍ ❍

h.  Gezondheid is een grote schat.

9.  Geld 

__________________________.
❍ ❍

i.  Hij denkt altijd en alleen aan 
geld.

10.  Dat is geen 

__________________.
❍ ❍

j.  Als je hem om geld vraagt, doet 
hij alsof hij het niet hoort.

Aan jou de keuze
Je zoekt een woord dat ‘iets’ met geld te maken heeft. Bv. geldwolf.

Je schrijft de letters onder elkaar. Je zoekt tenslotte voor elke letter een nieuw woord dat met dit 
dossier te maken heeft.

G  ulden
E  uro
L  enen
D  ollar
W inst
O  mzet
L  ening
F  ailliet

Jouw beurt:
___ ________________________
___ ________________________
___ ________________________
___ ________________________
___ ________________________
___ ________________________
___ ________________________

In elk spreekwoord of gezegde 
ontbreekt een woord. Vul je het 
aan? Klaar? Nu nog de betekenis. 

Trek telkens een pijl. 

27



dossier

Tijd over? Zoek het uit!

Zoekwoord
• De eerste letter zit in gier, maar niet in drie.
• De tweede zit niet in klam, maar wel in melk.
• De derde vind je zowel in kalm als in Belg.
• De vierde letter is de vierde van het alfabet.
• De vijfde zit zowel in bast als in moes.
• De zesde letter is de 20e van het alfabet.
• De zevende zit niet in biet, maar wel in riet.
• De achtste vind je zowel in kom als in stro.
• De negende is dezelfde als de achtste.
• De tiende letter zit niet in strak, maar wel in stram.

. . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geheimschrift

Code

u = o
i = e
o = i
e = a
a = u

Stil ji vuur: uuot biweerdin di minsin

han speercintin on haos.

Sums on iin suk uf undir

iin lusloggindi tigil uf undir

di metres, sums on iin kostji uf on iin

kraok on di kildir uf up di zuldir.

____________________________________

____________________________________.

Warboel

balk - dat - de

eieren - geen - gooien

is - je - kiezen

over - voor

Hints:
1. Geld verspillen.
2. Blij zijn met minder dan waarop je hoopte.
3. Erg goedkoop.

1. Geld ________________  ___________

_____________  __________________.

2. ___________  ____________

______________  geld   _________.

3. _________  ___________

____________ geld.

Ik zoek een woord 
van tien letters.

Help je me? 

Welke drie 
spreekwoorden 
kun je met deze 
woorden maken?
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dossier

Tijd over? Zoek het uit!

Aangroeiraadsel
Voeg er telkens een letter bij.

1. klinker
2. winterpaardenslee
3. zotskap
4. landmaat (mv.)
5. koppelen
6. kun je doen met zakgeld

Miniquiz
Met de letters boven de getallen stel je 
de naam van een belangrijke instelling samen.

• Het geld dat de bank jou ‘een tijd’ toevertrouwt: .   .   .
8

  .   .
14

  .  

• Plaats om waardevolle voorwerpen en documenten
 een veilig onderkomen te geven: .

15
  .

10
  .   .

6
  .

• Via een .
7

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3

  . kun je een rekening betalen.

• Met behulp van de bankkaart haal je geld uit dit apparaat:

 .   .
2

  .   .   .
13

  .   .   .   .   .
4

  .   .

• Munteenheid van Griekenland voor het invoeren van de euro: .
1

  .   .
9

  .   .   .   .
11

 

• Opbrengst van het spaargeld: .   .   .   .
5

  .  

• Doe je met geld: .
12

  .   .   .   .   .   .  

Welke instelling zoeken we?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6
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dossier

Quiz

1. Budgetteren betekent
a. de uitgaven aanpassen aan de inkomsten. (Op)
b. dat op het einde van het kalenderjaar het spaargeld niet vermindert. (Een)
c. dat alle rekeningen kunnen worden betaald. (Uit)

2. Het inkomen van wie een vrij beroep uitoefent,
a. varieert. (al-)
b. varieert meestal niet. (eu-)
c. varieert nooit. (een)

3. De Wereldvoedseldag is een initiatief van
a. Unicef. (ro)
b. de Verenigde Naties. (le)
c. de NAVO. (on)

4. Je hebt een spaarrekening? De rente die de bank uitkeert is in vergelijking met de rente die er 
wordt gevraagd om geld te lenen
a. groter. (an-)
b. ongeveer even groot. (ten-)
c. kleiner. (eu-)

5. Met welke uitdrukking geef je aan dat geld niet dient om ‘op te potten’?
a. Geld krijgt best geen geurtje. (der)
b. Geld opent deuren. (is)
c. Geld moet rollen. (ro-)

6. Ruilen
a. gebeurt weinig of nooit meer. (de-)
b. gebeurt ook vandaag de dag nog. (bil-)
c. houdt nogal wat risico’s in. (zoek-)

7. De Grieken sloegen hun eerste munten omstreeks
a. 600 à 700 v. C. (jet-)
b. 500 à 600 v. C. (len)
c. 400 à 500 v. C. (toch-)

Ben je er klaar voor? Met de woorden en woorddelen achter 
de correcte antwoorden vorm je een zin.
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Quiz

8. Omstreeks 650 v.C. verschenen ook al munten in o.a.
a. Turkije. (ten)
b. Spanje. (ste)
c. Noorwegen. (dit)

9. Bij sommige Afrikaanse stammen wordt nog altijd betaald met
a. dierenhuiden. (eu-)
b. zout en peper. (veel)
c. vee. (staan)

10. Vele eeuwen geleden betaalden ze in Afrika met
a. sint-jacobsschelpen. (ro-)
b. kaurischelpen. (sym-)
c. mosselschelpen. (geld)

11. Pecunia, het Latijnse woord voor ‘geld’, is afgeleid van pecus met als betekenis
a. huiden. (munt-)
b. zout. (niet)
c. vee. (bo-)

12. De voorloper van het bankbiljet:
a. de wisselbrief. (len)
b. de schuldbekentenis. (en)
c. de garantiebrief. (ven)

13. 1887. In België verschijnt het
a. allereerste bankbiljet. (heeft)
b. eerste tweetalige bankbiljet. (voor)
c. eerste bankbiljet met de beeltenis van de eerste koning Leopold I. (aan)

14. In Zweden besluit een bankier om geld van papier uit te geven:
a. John Struchpalm. (een)
b. Jo Pastruchalm. (van-)
c. Johan Palmstruch. (open-)

15. ‘De bankier en zijn vrouw’ is een kunstwerk van
a. Quinten Matsijs. (heid)
b. Pieter Paul Rubens. (uit)
c. Pieter Breughel. (niet)
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Quiz

16. In 1472 wordt de eerste Europese bank opgericht:
a. de Banco Monte dei Paschi die Siera. (en)
b. de Paschi Banco dei Monte die Siera. (glad)
c. de Siera dei Paschi Banco Monte. (op)

17. Richt in 1850 de Belgische Nationale Bank op:
a. koning Leopold I. (de)
b. Quinten Matsijs. (le-)
c. Frère-Orban. (sa-)

18. Worden het meest nagemaakt, de bankjes van
a. 5 en 20 euro. (rand)
b. 20 en 50 euro. (men-)
c. 50 en 100 euro. (ken)

19. De taak van de Kansspelcommissie is o.a.
a. boetes uitschrijven voor wie de gokschuld niet kan betalen. (er-)
b. nieuwe gokspelen uitdenken. (munt-)
c. waarschuwen voor de gevaren van het gokken. (wer-)

20. Inflatie betekent: de waarde van het geld
a. vermeerdert. (den.)
b. vermindert. (king.)
c. schommelt. (stuk.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Oplossingen

p. 15 – De bank van toen
Geldwisselaar wordt bankier
• zo’n 1200 à 1250 jaar geleden
• Frans → la banque
 Duits → die Bank
 Engels → the bank

p. 19 – Een euro is geen euro
De koopkracht onder de loep
• frank – goud
• 16 maal
• waarde – euro – kopen
• inflatie – factor
• voedingswaren – weddes

p. 20 – In de tijd
1. 3000 v. C. (3) – 2. 600 à 700 v. C. (7) – 3. ± 650 v.C. (7) – 4. 1472 (20) – 5. 1500 (20,21)
6. 1530 (21) – 7. 1661 (24) – 8. 1694 (24) – 9. 1887 (28) - 10. 1979  (30)

p. 21 - Kruisende woorden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
8

2
4 10

3

4
11 7

5
1

6
6

7
5

8

9
9

10
3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G E L D Z A K E N

O S O E R A L B

U L E S A M A

D U I T S L A A N

F R D O A R K

R O E S L A E L

E S K N J O

N K A R E E I K

T O E A V E N E

E U R O B I L J E T

K L U S J E S G E L D

p. 22 - Zoekrooster
• Achteraf bleek de ruilhandel niet zo ideaal.

p. 22 - Foetsie
• bankier

p. 23 - Som
• as – wel – les – dar – gier
• geldwisselaar

p. 23 - Zoekwoord
• betaalkaart

p. 24 - Vreemde eend
• zakgeld
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Oplossingen

p. 24 - Verstopt
• vos – aap – vis – koe – paard – konijn – uil – slang –ezel – haan – pad
• In de krant staat een tabel met de wisselkoersen.

p. 25 - Letterketting
1. lire (Italië) – 2. pond (Groot-Brittannië) – 3. peseta (Spanje) – 4. dollar (Verenigde Staten, 
Australië, Canada) – 5. gulden (Nederland) – 6. mark (Finland, Duitsland) – 7. drachme 
(Griekenland) – 8. kroon (Zweden, Noorwegen) – 9. yen (Japan) – 10. escudo (Portugal)

p. 26 - Letterduo’s
• gelegenheidsgeld

p. 26 - Schrappen
• 4 – 5 – 5 – 9 – 11 – 18 – 20 → krediet

p. 26 - Nog een woord
• 1. geld – 2. bank – 3. munt

p. 27 - Spreekwoorden
• 1. liefde – 2. dokter – 3. vrienden – 4. dienaar – 5. klinkt – 6. bomen – 7. geldduivel – 8. beurs –
 9. ruiken – 10. geld
• 1 en d – 2 en h – 3 en a – 4 en g – 5 en c – 6 en e – 7 en i – 8 en j – 9 en f – 10 en b

p. 28 - Zoekwoord
• geldstroom

p. 28 - Geheimschrift
• Stel je voor: ooit bewaarden de mensen hun spaarcenten in huis. Soms in een sok of
 onder een losliggende tegel of onder de matras, soms in een kistje of in een kruik in de kelder
 of op de zolder.

p. 28 - Warboel
• 1. Geld over de balk gooien.
 2. Eieren voor je geld kiezen.
 3. Dat is geen geld.

p. 29 - Miniquiz
• lening – kluis – overschrijving – geldautomaat – drachme – rente – betalen
• De Nationale Bank

p. 29 - Aangroeiraadsel
• a – ar – nar – aren – paren – sparen

p. 30 - Quiz
• 1 en a – 2 en a – 3 en b – 4 en c – 5 en c – 6 en b – 7 en a – 8 en a – 9 en c – 10 en b – 11 en c –
 12 en a – 13 en b  - 14 en c – 15 en a – 16 en a – 17 en c – 18 en b – 19 en c – 20 en b
• Op alle eurobiljetten staan symbolen voor openheid en samenwerking.
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