Zakgeld en kleedgeld
"Waarom hebben wij geen 3D televisie? Ik wil op
vakantie naar Amerika! Je kunt toch gewoon
even pinnen?! Mijn klasgenootje krijgt veel meer
zakgeld, dat is niet eerlijk!" Allerlei vragen en
wensen die kinderen hebben en die gaan over
geld. Maar wat is geld eigenlijk? En hoeveel heb
je ervan nodig? Hoe leer je je kind om op een
verantwoorde manier om te gaan met geld?

In deze toolkit
Deze toolkit gaat over hoe je jouw kind kunt leren
omgaan met geld. We geven informatie en tips
over hoe jij je kind kunt leren wat geld is, hoe je
aan geld komt en wat je ermee kunt doen. Wel
benadrukken we dat het hier gaat om gemiddelde
leeftijden en gemiddelde fasen. In werkelijkheid is
er altijd sprake van individuele verschillen in tempo
en volgorde waarin een kind zich ontwikkelt.
Na de theorie kan je zelf aan de slag met het
werkblad en dat waarover je hebt nagedacht, wat
je hebt opgeschreven en gedeeld, omzetten in
actie!

Met geld kun je dingen kopen, maar het is beperkt beschikbaar. Belangrijk is dat kinderen gaan snappen
dat je niet zomaar alles kunt kopen. Via jou als opvoeder leren ze dat je keuzes moet maken en soms een
tijdje moet sparen voor iets dat je graag wilt hebben. Bij jonge kinderen kun je dit al laten zien door je
eigen voorbeeldgedrag. Bij oudere kinderen kun je vertellen over de keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld dat
je graag die mooie jurk of auto zou willen kopen, maar je dat er voor gekozen hebt om van het geld een
keer samen naar de film te gaan. Of vergelijk samen producten in de supermarkt en vertel waarom je niet
de duurste merken koopt.
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Aan de slag!
Wat wil jij jouw kind leren over geld? Denk eens na over de volgende vragen, schrijf de antwoorden op, deel
het, en kom in actie! Klik hier voor het werkblad.
Proud2b ME® is een community-based programma gericht op ouderschap, opgroeien en opvoeden. Het programma versterkt de eigen kracht van kind,
ouders en mede-opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en
krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en
gezinnen. Meer info? Kijk op www.proud2b.eu.
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