
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

geldzaken. Het doel van deze lessen is het van het fi nanci-
eel bewustzijn bij kinderen ontwikkelen. Het is belangrijk 
dat ouders hun kinderen in deze ontwikkeling begeleiden. 
Daarom zijn er naast de lessen op school thuisopdrachten, 
waaraan u samen met uw kind kunt werken.

 In de klas is gewerkt aan de volgende doelen:
•  De kinderen kunnen aangeven welke situaties risicovol 

zijn.
•  De kinderen begrijpen dat een verzekering nodig is als de 

kosten van een ziekte, ongeval, schade aan anderen zo 
hoog zijn, dat je die niet zelf kunt betalen.

 Toelichting bij de opdrachten
  Uw kind komt in zijn dagelijkse omgeving af en toe situa-

ties tegen waarin verzekeringen een rol spelen. Dit biedt 
u de mogelijkheid om er met uw kind mee aan de slag te 
gaan. Vooral vragen stellen leidt tot leerervaringen. Dat 
geldt ook voor de twee opdrachten.

Verzekering

Thuisopdracht 1
In deze opdracht onderzoekt u samen met uw kind wel-
ke bagage die mee gaat naar het schoolkamp kostbaar 
is. Samen met uw kind gaat u na of het noodzakelijk is 
dat deze bagage mee gaat.
Vragen die u kunt stellen zijn:

Wat kan er met de bagage, bijvoorbeeld een nieuwe 
spijkerbroek, gebeuren? 
Is het risico groot dat dat gebeurt?
Wat is verstandiger. Oude of nieuwe kleding mee ne-
men?
Welke alternatieven heb je voor de dure bagage?
Is het noodzakelijk om de dure bagage mee te nemen?

Thuisopdracht 2
Een waar gebeurde situatie is een mooie aanleiding 
om met uw kind de voor- en nadelen van verzekerin-
gen te onderzoeken. In deze opdracht vraagt uw kind 
u naar het inschakelen van een reisverzekering tijdens 
een vakantie. U kunt natuurlijk ook een andere situatie 
naar voren brengen. Uw kind is degene die bij deze 
opdracht de vragen stelt. U kunt uw kind helpen  door 
bij deze opdracht uitgebreide antwoorden te geven.  
Vragen die u zelf kunt stellen zijn:

Welke verschillen zijn er tussen een vakantie en een 
schoolkamp? 
En welke overeenkomsten?
Wat vind jij belangrijk om te verzekeren 
tijdens een vakantie?

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl

Op het web
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