
 

 
 

Woensdag 8 januari 2020 gaan wij starten met het nieuwe Jeelo thema 'Omgaan met geld'. We                
worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. Maar ook                   
door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? En heb je daar het geld                     
wel voor? Het doel van het project Omgaan met geld 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 de waarde van iets bepalen voor zichzelf en voor anderen en leren dat je je geld maar 1 keer                     
kunt uitgeven. 

 

Groep 1-2 

 

 

We gaan kijken hoe geld eruit ziet en wat kan je er allemaal             
mee doen? Hoe kom je aan geld? Wie is er al aan het             
sparen? Naar aanleiding daarvan gaan alle leerlingen hun        
eigen spaarpot maken.Ook gaan we samen een       
speelgoedwinkel in de themahoek maken. We leren hoe je         
een cadeau kan uitkiezen en betalen met speelgoedgeld,        
maar we leren ook een cadeau inpakken, afrekenen en         
ruilen. Als afsluiting laten wij dit in de vorm van een           
dramaspel aan elkaar zien. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 3-4 

Zij gaan leren welke soorten speelgoed er zijn, wat er op de verpakking van speelgoed staat en waaro                  
je goed moet nadenken over je aankoop (heb je het echt nodig, word je misleid door reclame enz.).                  
Ook gaan ze leren over met welk speelgoed er vroeger binnen en buiten gespeeld werd. Daarnaast                
gaan ze een top 5 maken van hun        
favoriete speelgoed waarbij ze    
ook gaan tekenen. Het thema     
wordt afgesloten met het maken     
van een getekend woordweb,    
waarin komt te staan wat ze      
geleerd hebben.  

 

 

 

 

 

Groep 5-6 

We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. Maar                   
ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? En heb je daar het                     
geld wel voor? De bovenbouw unit opent het thema met het ontwerpen en maken van een eigen biljet.                  
Groep 5-6 gaat leren over zakgeld, over geld van vroeger en nu, over reclame en hoe je hiermee om                   
kunt gaan. Aan het einde van het project evalueren we het geleerde met de bovenbouw unit aan de                  
hand van een placemat. Zo kunnen we leren van en met elkaar! 

 

Groep 7-8 

De bovenbouw unit opent het     
thema met het ontwerpen en     
maken van een eigen biljet. Groep      
7-8 gaat leren over wat     
consumeren inhoudt, wat de    
sociale invloed hierop is, waar een      
gezin geld aan uitgeeft (vaste     
lasten, persoonlijke uitgaven, grote    
uitgaven) en over wat de     
Consumentenbond allemaal doet.   
Aan het einde van het project      
evalueren we het geleerde met de      
bovenbouw unit aan de hand van      
een placemat.  

 

 
 
 
 


