Inleiding
De lessen van Wijzer in geldzaken hebben tot doel
financieel bewustzijn bij kinderen te ontwikkelen.
De leerlingen kunnen zelfstandig met de
werkbladen aan de slag. De werkbladen en de
uitgebreide antwoorden stellen de leerlingen in
staat om de genoemde doelen te bereiken.

Vanzelfsprekend wilt u zicht houden op wat uw leerlingen leren. Daarvoor is deze toelichting ontwikkeld.
U hebt hiermee een overzicht van de doelen waaraan de leerlingen hebben gewerkt. De toelichting biedt u
verder de mogelijkheid om, na het zelfstandig werken, met de leerlingen te reflecteren op wat ze geleerd
hebben.
Mocht u de werkbladen liever in de vorm van een leerkrachtgebonden les aanbieden, dan biedt deze
toelichting u aanknopingspunten voor instructie en reflectie.

Toelichting
Opdracht 1

Opdracht 2

Doelen
• De kinderen kunnen aangeven welke situaties risicovol
zijn.
• De kinderen zijn in staat om te bepalen hoe groot de kans
is dat een risico zich voordoet.

Doel
• 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.

Opdracht zelfstandig werken
De kinderen bedenken wat er tijdens een schoolkamp zoal
mis kan gaan. Ze schrijven in de eerste kolom van de tabel
bij elk risico twee situaties die zich kunnen voordoen. In
de tweede kolom kruisen ze aan of de kans groot is dat
die gebeurtenis zich voordoet.
Reflectievragen
Waarom is het verstandig om eerst te kijken wat er kan
gebeuren en of een gebeurtenis wel of niet vaak voorkomt?
Als je vooraf onderzoekt welke risico’s er zijn, heeft dat
dan invloed op de verzekering die je kiest? Waarom wel/
niet?

Opdracht zelfstandig werken
De kinderen schrijven op welke gebeurtenissen uit opdracht  ze zouden verzekeren. Ze leggen uit waarom ze
die keuze maken.
Reflectievragen
Waarmee heb je bij het kiezen van je verzekeringen rekening gehouden?
Sluit je alleen een verzekering af voor gebeurtenissen die
zich vaak voordoen, of zijn er andere redenen om een
verzekering af te sluiten?
Een ongeval waardoor een leerling invalide wordt, komt
niet vaak voor, maar brengt wel hoge kosten met zich
mee. Vind jij het belangrijk om je tegen dergelijke gebeurtenissen te verzekeren? Waarom wel/niet?
Verzeker je ook spullen die je gemakkelijk zelf kunt betalen als er iets mee gebeurt? Waarom wel/niet?
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Toelichting
Opdracht 3

Opdracht 4

Doelen
• De kinderen kunnen een totaalpremie berekenen voor
een schoolkampverzekering.
• De kinderen ontdekken dat je voor de verzekering van
een kostbaar product meer premie moet betalen.

Doelen
• De kinderen ervaren dat je op verzekeringen kunt besparen door niet alles te verzekeren.
• De kinderen begrijpen dat je niet alle verzekeringen kunt
schrappen om te besparen.
• De kinderen begrijpen dat je de eventuele schade(s) zelf
moet kunnen betalen als je er geen verzekering voor hebt
afgesloten.

Opdracht zelfstandig werken
De kinderen rekenen uit wat de kosten zijn om  leerlingen en  begeleiders voor alle producten te verzekeren.
Reflectievragen
Wat is premie?
Waarom is er verschil tussen de premies voor de verschillende verzekeringen? Bijvoorbeeld: als je je geld verzekert, betaal je € , per persoon. In vergelijking met de
andere premies is dat veel. Waarom is dat?

Opdracht zelfstandig werken
De kinderen bedenken een advies aan de school om geld
te besparen op de premie van de verzekering. Ze gebruiken hierbij hun kennis over de verschillende onderdelen
van de schoolkampverzekering.
Reflectievragen
Waar let je op als je onderzoekt welke verzekering je wilt
schrappen?
Wat is de mogelijke consequentie van het schrappen van
een bepaalde verzekering?

Opdracht 5
Doelen
• De kinderen begrijpen dat een eigen risico de premie
omlaag brengt.
Opdracht zelfstandig werken
De kinderen berekenen het verschil in hoogte van de premie bij een eigen risico van € ,.
Reflectievragen
Wat is het voordeel van een eigen risico?
Zijn er ook nadelen aan een eigen risico?
Wat zou jij jouw school adviseren?

Op het web
Voor meer informatie

www.weekvanhetgeld.nl
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