Zo maak je een
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Beste leerling,
Een spreekbeurt houden is meestal heel erg
spannend. Je moet een onderwerp kiezen dat
interessant genoeg is, je goed voorbereiden en
dan moet je hem nog houden voor al je klasgenootjes. Gelukkig bestaan er genoeg leuke
onderwerpen om uit te kiezen. En geld is er
zo een.
In de wereld is geld heel erg belangrijk. We
hebben het bijna iedere dag nodig om boodschappen te doen. Of om ons huis te betalen.
Zelfs voor iets kleins als een pakje kauwgom
heb je al geld nodig. Als je geld hebt, bijvoorbeeld omdat je zakgeld hebt gekregen, dan
kun je het direct uitgeven aan iets leuks. Maar
je kunt het ook sparen. En als je bij een bank
spaart, dan ontvang je rente.
In deze spreekbeurt leer je alles over het
ontstaan van geld, onze euro, de bank, rente
en nog veel meer. Lees de hele tekst eerst goed
door en kies dan wat jij aan je klas wilt vertellen.
Neem voor je begint de spreekbeurttips door,
dan ben je altijd goed voorbereid.
Veel succes en plezier met je spreekbeurt.
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Het eerste geld ter wereld
Ruilen
Heel lang geleden bestond er nog geen geld,
maar ruilden mensen van alles om elkaar te
betalen. Zo ruilde de één vis voor een stuk kaas
met de ander. Of kreeg je voor een zelfgenaaide jas een berg maïskolven terug. Maar dat
kan ook onhandig zijn. Want een vis blijft niet
lang goed. En je kunt een levend dier natuurlijk
niet in stukjes hakken als de ander iets heeft dat
minder waard is. En sommige ruilmiddelen,
zoals een zak graan, zijn weer moeilijk te
dragen. Mensen verzonnen daarom steeds
andere betaalmiddelen.

Betalen met zout
Zout was vroeger heel veel waard, dus een tijd
was dit het meest gangbare betaalmiddel. De
Romeinse soldaten uit de tijd van Julius Caesar
(ongeveer 45 voor Christus) werden in zout uitbetaald. In het Latijn, de taal van Julius Caesar,
wordt zout ‘sal’ genoemd. Hier komt het woord
‘salaris’ vandaan, het geld dat je krijgt als je
werkt. Het nadeel van zout is dat het niet nat
mag worden, want dan heb je er niet veel meer
aan. Ook is het voor mensen die aan zee wonen
makkelijker aan zout te komen dan voor mensen die in het binnenland wonen.

Nog meer ruilmiddelen
Tot ongeveer 600 voor Christus werden allerlei
goederen als ‘geld’ gebruikt. Zo kon je de
kleermaker betalen met een biggetje. Of
betaalde je de dokter met een paar ringen
of hoefijzers voor zijn paard. Ook wapens,
schelpen, landbouwproducten en werktuigen
werden als betaalmiddel gebruikt. Bij sommige
volkeren, zoals bij bepaalde indianenstammen,
wordt er nog steeds op deze manier gehandeld.

Op zoek naar kleinere betaalmiddelen
Vroeger gingen mensen met alle spullen die
ze zelf overhadden op pad, bijvoorbeeld naar
de markt in een ander dorp, om daarmee
hun benodigdheden te betalen. Maar dat was
gevaarlijk, omdat ze overvallen konden worden
door dieven. En dan waren ze alles kwijt.
Daarom begonnen ze te zoeken naar kleinere
betaalmiddelen, zoals schelpen, armbandjes,
messen en steentjes. Die waren makkelijker
mee te nemen en te verstoppen. Maar daar
kregen mensen ruzie over, want wat is de
waarde van een mes of een armbandje en
wie bepaalt dat?
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Het eerste geld ter wereld
Goud en zilver
Goud en zilver was veel waard, omdat er niet
zoveel van was. Dus kon je met een klein
klompje al heel wat kopen en dat was wel zo
handig. Maar de klompjes moesten wel altijd
goed gewogen worden om te bepalen wat ze
waard waren. En dat was niet zo handig, want je
had natuurlijk niet altijd een weegschaal bij je.
De komst van het muntje
Om het nóg makkelijker te maken, ging men
rond de zevende eeuw voor Christus goud en
zilver smelten om er munten van te maken.
Maar oneerlijke mensen schaafden stiekem
de randjes af en daar werden nieuwe munten
van gemaakt. Dat zie je bijna niet, maar je
komt erachter als je de munten weegt. Om te
voorkomen dat iemand de randen afschaaft,
hebben munten sindsdien een rand met ribbels.
Ook staat er meestal een tekst in, zoals bij ons
‘God zij met ons’.

De functie van geld
Vroeger had geld dus de functie van ruilmiddel,
maar het had ook de functie van bewaarmiddel.
Zo kon je goud in bewaring geven bij de goudsmid. Deze gaf jou dan een papier waarop
stond hoeveel je bij hem had gebracht. Als je
het goud weer wilde hebben, dan liet je de
goudsmid het papier zien en kreeg je het terug.
Nadeel was dat als iemand jouw papier, waar
geen naam op stond, vond of stal, hij er met
jouw goud vandoor kon gaan. Het bewijspapier
dat de goudsmid je gaf, is eigenlijk de voorloper
van ons papieren geld. Tegenwoordig heeft geld
de functie van rekenmiddel (omdat je er waarde
mee geeft aan producten, etc.), ruilmiddel (als
je iets koopt) en bewaarmiddel (als je het geld
bewaart op de bank of in je spaarvarken thuis).

Tip
Zoek op internet naar
plaatjes van oud geld voor
je spreekbeur t.
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Het ontstaan van de euro
De Europese Unie
In 1957 werd de Europese Unie opgericht en
inmiddels zijn 28 landen binnen Europa lid. Het
doel van de Europese Unie is het verbeteren
van bijvoorbeeld de politiek en de economie
van haar leden. Omdat er veel handel is tussen
de landen binnen de unie, werd er besloten om
samen één munt te gaan gebruiken. Dit werd
de euro en sinds 1 januari 2002 betalen we hiermee. De euro werd ook bedacht om te kunnen
concurreren met de sterke dollar, waar men in
Amerika mee betaalt. De meeste landen
gebruiken de euro en de rest heeft zijn eigen
munt behouden. Tot we met de euro gingen
betalen, betaalden we in Nederland met de
gulden.
Landen die meedoen aan de euro
Dit zijn de landen en staten waar de euro wordt
gebruikt: Andorra, België, Cyprus, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italië, Kosovo, Letland, Luxemburg,
Malta, Monaco, Montenegro, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië,
Slowakije, Spanje en Vaticaanstad.

Ieder zijn euromunt
Ieder land heeft zijn eigen euromunten, dus in
ieder land heeft de munt een andere opdruk. De
Nederlandse euromunt herken je aan het portret
van onze koning Willem-Alexander. In Italië
beslaan ze beroemde oude gebouwen en
Duitsland beslaat de munt met het nationale
wapen, de adelaar.

Tip
Vraag aan je ouders
of zij
euro’s uit andere lan
den in hun
portemonnee hebb
en. Plak ze
met plakband op ee
n bord of
plankje en laat dit ro
ndgaan in
de klas tijdens je sp
reekbeur t.
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Hoe wordt geld gemaakt?
Muntgeld
Er zijn heel veel dingen waar je aan moet
denken bij het maken van geld. Muntgeld moet
herkenbaar zijn en makkelijk te tellen. Een munt
van een euro moet niet te veel lijken op een
munt van twee euro, anders raak je in de war.
Ook moet het moeilijk zijn om geld na te maken,
anders wordt het vervalst. Onze huidige munten
zijn gemaakt van verschillende soorten metaal,
zoals koper en nikkel. In hoogovens en metaalfabrieken maken ze grote rollen metaal van
grondstoffen. Uit deze rollen halen ze lange,
smalle stroken en uit deze stroken worden platte
rondjes gehaald. Deze gladde rondjes heten
rondellen. Het plaatje dat op munten staat, wordt
er later ingedrukt.

Papiergeld
Bankbiljetten worden per land bij maar één
fabriek of drukkerij gemaakt. In Nederland is
dit ‘Koninklijke Joh. Enschedé’ in Haarlem en ze
doen dit al sinds 1814. Voor de biljetten wordt
eerst speciaal papier gemaakt van de pluizige
zaden van de katoenplant. Het papier moet heel
erg stevig zijn en mag niet scheuren als het nat
wordt en er moeten afbeeldingen op gedrukt
kunnen worden. Op ieder biljet wordt ook een
watermerk gedrukt. Dit is een plaatje dat je pas
goed ziet als je het biljet tegen het licht houdt.
We doen dit om vervalsing te voorkomen.
Bankbiljetten mogen ook maar door één bank
uitgegeven worden. De regering bepaalt dit.
In Nederland is dit ‘De Nederlandsche Bank’.

Tip
ljet mee naar
Neem een eurobi
reen het
school en laat iede
uden: zie je
tegen het licht ho
het watermerk?
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Wat doet een bank?
Het openen van een bankrekening
Als je geld hebt gekregen of verdiend, dan kun
je het naar een bank brengen. Je opent een
rekening of spaarrekening en hier wordt je geld
op gestort. Je geeft de bank het geld als het
ware in bruikleen. In ruil voor het in bruikleen
geven van het geld, ontvang je rente. De bank
zelf kan het geld weer uitlenen aan mensen of
bedrijven. En die betalen hier rente over aan de
bank. Als je geld leent bij een bank, dan betaal
je altijd een percentage rente. Bijvoorbeeld 4%
over het geleende bedrag.
Rente
Het meeste geld dat de banken hebben is dus
van mensen die het daar gebracht hebben. De
rest van het geld hebben ze verdiend door dat
geld te gebruiken voor leningen. Als je geld
spaart bij een bank, dus je geld lang op een
rekening laat staan en daar steeds geld bij stort,
dan beloont de bank je daarvoor met rente.
Rente is een percentage van het bedrag dat op
je bankrekening staat. Bijvoorbeeld: als je € 50
per maand spaart, heb je aan het eind van het
jaar € 600. Dit betekent een gemiddeld saldo
van € 300 (aan het begin van het jaar 0 en aan
het eind 600 / 2 = 300). 2% rente van € 300 =
€ 6. Aan het eind van het jaar heb je dan
600 + 6 = € 606. Zo wordt het bedrag op je
rekening ongemerkt hoger. De rente die wordt
betaald aan de spaarder is altijd lager dan de
rente die de bank ontvangt van de lener. Op
deze wijze verdient de bank dus geld. Je zou
dus zeggen dat banken niet meer kunnen
uitlenen dan dat ze aan gespaard geld hebben
binnengekregen. Maar dit klopt niet, want daar
is de centrale bank voor.
Centrale bank
Een normale bank verdient dus geld door geld
uit te lenen en hier rente over te vragen. Maar
soms is er niet genoeg geld in kas om dit te
doen. Dan leent de bank geld bij een over-

koepelende bank, de centrale bank genaamd.
De centrale bank zorgt er dus onder andere
voor dat de banken kunnen blijven functioneren.
De centrale bank is ook het bedrijf dat nieuw
geld het land in brengt door nieuwe biljetten uit
te geven.. Zo raakt het geld niet ‘op’. In Nederland
is de centrale bank de Nederlandsche Bank.

Betalen
Er zijn verschillende manieren om te betalen,
chartaal en giraal. Chartaal betekent dat je
met munten of biljetten betaalt. Dus als je
afrekent bij de supermarkt, dan haal je die
uit je portemonnee en betaal je jouw boodschappen. Als je op de girale manier betaalt,
dan doe je dat via je bank. Je gebruikt geen
munten of biljetten, maar wel je pinpas, creditcard, internetbankieren, een overschrijvingskaart of een acceptgiro.

Tip
Laat een boekje zien
van de
bank waar verschillen
de
rekeningen in beschre
ven
staan.
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Sparen en lenen
Sparen
Als je iets heel groots of duurs wilt kopen,
dan moet je hier meestal voor sparen. Sparen
betekent dat je geld bewaart en er steeds wat
bij legt, totdat je kunt kopen wat je wilt. Een fiets
bijvoorbeeld. Of een spelcomputer. Je ouders
sparen misschien voor een nieuwe auto of een
vakantie met het hele gezin. Of ze sparen zodat
jij later kunt studeren. Als je bij de bank spaart,
ontvang je rente. Dat betekent dat het banksaldo
hoger wordt. Je ontvangt rente meestal na een
bepaalde periode, zoals een jaar. Je moet je
geld dus wel een poosje op de bank laten staan
om rente te ontvangen.
Lenen
Als je snel geld nodig hebt, dan moet je soms
geld lenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er iets
belangrijks stuk is, zoals de auto of de wasmachine. Maar als je geld leent bij de bank,
moet je niet vergeten dat je hier rente over
betaalt. En je moet het geleende geld natuurlijk
terug kunnen betalen. Sommige mensen sluiten
een verkeerd soort lening af met veel te hoge
rente en andere ongunstige voorwaarden. Je
moet bij het afsluiten van een lening goed
vragen wat de voorwaarden zijn. Die zijn bij
iedere bank anders. Ook de rente verschilt
per bank.

Sparen of lenen?
Kun je nu beter sparen of lenen? Dat hangt van
de situatie af. Het is meestal voordeliger om iets
met spaargeld te betalen. Dus als je geen haast
hebt, kun je beter geduldig zijn en hetgeen dat
je wilt later pas kopen. Maar als het bedrag te
hoog is om in één keer te betalen, kun je geld
lenen. Laat je in dat geval goed voorlichten
door de bank waar je jouw lening wilt afsluiten.

Tip
Bedenk waar jij voor zou willen
sparen en hoeveel geld dit kost.
Hoe lang moet je hiervoor
sparen? En waar sparen je
klasgenoten voor?
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Spreekwoorden met geld
In onze taal zijn heel veel verschillende
spreekwoorden die met geld te maken
hebben. Weet jij de betekenis van deze
spreekwoorden? Test je eigen kennis of
die van je klasgenoten.

Waar voor je geld krijgen.
geld waard is.
Betekenis: iets krijgen wat het

Geld moet rollen.
Betekenis: geld moet uitgegeven
worden

.

ld.
ed is.
gegooid ge
t goed beste
Dat is weg
ie
n
t
a
d
ld
e
at is g
Betekenis: d

In het geld
zwemmen
.
Betekenis: e
rg rijk zijn.

Het geld groeit me niet op de rug.
Betekenis: ik kan niet onbeperkt geld uitgeven.

Op je g
eld zitte
n.
Beteken
is: heel e
rg zuinig
zij

n.

ukkig. ald door
iet gel
pa
n
t
k
a
a
niet be
Geld m : geluk wordt
ezit.
nis
die je b
ld
e
g
Beteke
id
veelhe
de hoe

Aflo
ssen
Schu
ld

Geld als water verdienen.
Betekenis: heel veel geld verdiene
n.
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Slimme spaartips
Buffer

Vermogensopbouw

Wil je geld sparen voor speelgoed,
paardrijles of een cadeau voor je vader?
Volg dan deze tips en je spaart snel het
bedrag bij elkaar.
• Vraag geld voor je verjaardag in plaats
van cadeautjes.
• Ga bij de buren langs om klusjes te doen.
Zoals auto’s wassen, gras maaien of de
stoep vegen.
• Zorg dat je een mooi rapport hebt en laat
dat aan je ouders, opa’s, oma’s, ooms en
tantes zien.
• Verkoop spulletjes die je nooit meer gebruikt.
Vraag aan je ouders of ze je daarbij kunnen
helpen.
• Bied je moeder aan om lege flessen weg te
brengen. Misschien mag je het statiegeld
dan houden.
• Doe elke week een deel van je zakgeld in
je spaarpot.
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Test je klas
Ben je klaar met je spreekbeurt, stel je
klas dan vragen om te horen of ze goed
hebben opgelet. Als iemand de meeste
antwoorden goed heeft, dan kun je diegene
belonen met een prijs, zoals een zakje
chocolade munten. Hier een paar voorbeelden van vragen, maar je kunt ze ook
zelf verzinnen na het lezen van de tekst.
Vroeger ruilden mensen met elkaar.
Waarom was het onhandig om bijvoorbeeld een vis te krijgen?
• een vis is niet veel waard
• vis is niet lang houdbaar, dus je kunt hem niet
bewaren
• ik hou niet van vis
Waarmee werden de soldaten in de tijd
van Julius Caesar betaald?
• met eieren
• met zout
• met wapens
Wanneer noem je geld een bewaarmiddel?
• als je er snoep van koopt
• als je het bewaart in je spaarpot
• als je ermee rekent

Waar moet het papier voor geldbiljetten
aan voldoen?
• het moet heel sterk zijn en mag niet snel vies
worden
• het moet mooi zijn en glanzen
• het moet lekker ruiken en mag niet plakken
Welke drukkerij maakt in ons land de
euro?
• Koninklijke Claus BV in Groningen
• Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem
• Koninklijke Maxima in Den Haag
Waar of niet waar: de betekenis van ‘geld
als water verdienen’ is dat iemand erg veel
geld verdient.
Waar!
Als je wilt sparen, wat moet je dan doen
met (een deel van) je zakgeld?
• in je spaarpot doen
• weggeven aan je broertje
• snel speelgoed gaan kopen
Sinds wanneer betalen we met de euro?
• 2012
• 1982
• 2002

Vroeger betaalde men met klompjes…
• kaas
• goud en zilver
• hout
Waar of niet waar: muntgeld heeft ribbels
aan de zijkant omdat het zo mooi staat.
Niet waar! Dit is om te zorgen dat mensen de
zijkanten niet afschaafden om nieuwe
munten van te maken.

Tip
og meer quiz
Verzin zelf n
je
geld voor
vragen over
.
klasgenoten
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Fun
Maak je eigen spaarpot
Deze activiteit kun je thuis doen of met je klas.
Print het ontwerp van het spaarvarken uit op
de printer. Knip hem uit en plak het ontwerp op
stevig papier of karton. Plak het spaarvarken in
elkaar en kleur ’m in. En nu sparen maar.

Tip
Spaar samen met je klas voor
iets leuks. Bijvoorbeeld een
bioscoopuitje of een bezoek
aan de Koninklijke Nederlandse
Munt in Utrecht tijdens de
jaarlijks terugkerende Dag
van de Munt.
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Tips om meer over geld te leren
De Koninklijke Nederlandse Munt
Wil je nog meer weten over geld? Bezoek de
Koninklijke Nederlandse Munt tijdens de Dag
van de Munt. Dan opent de officiële producent
van het Nederlandse muntgeld zijn deuren voor
rondleidingen en demonstraties. Lees er alles
over op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht: www.knm.nl.
De ING
De ING heeft verschillende rekeningen voor
kinderen en jongeren. Wil je hier meer over
weten, ga dan met je ouders naar een INGkantoor bij jou in de buurt. De medewerkers
daar beantwoorden graag al jouw vragen.

Tip
Geld heeft de functie van
rekenmiddel. Vraag aan je
moeder het bonnetje van
de supermarkt en test je
klasgenoten. Hoeveel geld
is een pak melk waard? En
een pak koffie?
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Spreekbeurttips
Als jij een spreekbeurt gaat houden voor de
klas, bereid je dan goed voor. Zo doe je dat:
• Lees de tekst altijd heel goed door van
tevoren, leer de hoofdstukken uit je hoofd
• Maak kaartjes waar je op kunt kijken als je het
tijdens je spreekbeurt even niet meer weet
• Oefen eerst thuis een paar keer voor je
ouders, opa en oma of je broertje en zusje
• Maak je spreekbeurt niet ‘saai’ voor je klasgenootjes. Dus vertel niet alleen, maar laat
ook dingen zien (plaatjes, etc.)
• Kijk iedereen goed aan als jij je spreekbeurt
houdt
• Haal als je zenuwachtig bent, even heel diep
adem, meestal helpt dit
• Stel na afloop vragen aan je klasgenoten, om
te zien of ze het begrepen hebben
• Laat iedereen na afloop vragen stellen

Camera

Meubels

Huishoude
lijke
Apparatuu
r

Hobby
Scooter

Studie
Kinderen

Verbouwin
g
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Uittrekselsheets
Hier staat in het kort waar de tekst van deze
spreekbeurt per hoofdstuk over gaat. Je
kunt hier een powerpointpresentatie van
maken of uitdeelsheets, of dit gewoon
gebruiken als spiekbrief tijdens het houden
van je spreekbeurt.
Hoofdstuk 1: Het eerste geld ter wereld
Vroeger hadden de mensen geen geld, maar
ruilden ze met elkaar.
Voordeel:
• Als jij koeien had, dan kon je kaas of melk
ruilen met een visser, die weer een lekker visje
voor jou had.
Nadeel:
• Sommige ruilmiddelen, zoals een zak meel,
waren te zwaar om mee naar huis te nemen.
• Als jij een koe had en de ander iets veel
kleiners, dan was het lastig ruilen.
In de tijd van Julius Caesar was zout het meest
gangbare betaalmiddel. Het Latijnse woord voor
zout is ‘sal’ en hier komt ons woord ‘salaris’
vandaan.
Voordeel:
• Het was veel waard, dus je had er niet veel van
nodig om iets mee te betalen.
Nadeel:
• Zout mag niet nat worden.
• Mensen in het binnenland konden er veel
moeilijker aan komen dan mensen aan de kust.
Andere ruilmiddelen die mensen vroeger
gebruikten:
• Dieren, sieraden, schelpen, landbouwproducten,
wapens.
Mensen ruilden alles waar ze zelf te veel van
hadden.
Nadeel:
• Als je op reis ging met je spullen, kon je
beroofd worden.

Daarom ging men op zoek naar steeds kleinere
ruilmiddelen, zoals:
• Schelpen
• Armbandjes
• Steentjes
• Messen
Nadeel:
• Het was onduidelijk wat de waarde van deze
producten was en daarom ontstonden er ruzies.
Later ging men klompjes goud en zilver
gebruiken als betaalmiddel.
Voordeel:
• Goud en zilver waren heel veel geld waard, dus
met een klein klompje kon je veel kopen.
Nadeel:
• Je moest de klompjes wegen om de waarde te
kunnen bepalen.
Rond de zevende eeuw voor Christus ging men
muntjes maken van goud en zilver.
Voordeel:
• Muntjes waren makkelijk om mee te nemen en
mee te betalen.
Nadeel:
• Mensen schaafden de randjes af en maakten
van die randjes stiekem nieuwe munten.
Daarom hebben munten tegenwoordig een
ribbelrand met een tekst erin.
Geld heeft de functie van:
• Rekenmiddel: je geeft de waarde mee van
producten. Bijvoorbeeld: een pak melk is 80
cent waard.
• Ruilmiddel: als je iets koopt.
• Bewaarmiddel: als je het in je spaarpot doet of
op de bank zet.
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Uittrekselsheets
Hoofdstuk 2: Het ontstaan van de euro
De Europese Unie:
• Werd in 1958 opgericht
• Bestaat uit 28 landen
• Doel is het verbeteren van economie en
politiek
De euro:
• Werd 1 januari 2002 ingevoerd
• Wordt gebruikt in Andorra, België, Cyprus,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kosovo, Letland, Luxemburg,
Malta, Monaco, Montenegro, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië,
Slowakije, Spanje en Vaticaanstad.
• Heeft in ieder land een andere opdruk
Voor de euro betaalden we in Nederland met de
‘gulden’.
Hoofdstuk 3: Hoe wordt geld gemaakt?
Muntgeld:
• Wordt gemaakt van metaal, zoals koper en
nikkel
• Moet herkenbaar zijn en makkelijk te tellen
• Moet moeilijk te vervalsen zijn
• De grondstoffen voor munten worden verwerkt
in hoogovens
Papiergeld:
• Moet gemaakt zijn van heel stevig papier, dat
niet vuil mag worden of kan scheuren
• Heeft altijd een watermerk
• Wordt in Nederland gedrukt bij de drukkerij
‘Koninklijke Joh. Enschedé’ in Haarlem
• Wordt uitgegeven door De Nederlandsche
Bank

Hoofdstuk 4: Wat doet een bank?
De bank is een bedrijf waar jij je geld heen kunt
brengen, in bruikleen geven, en in ruil daarvoor
krijg je een vergoeding. Er zijn verschillende
soorten rekeningen die je bij een bank kunt
openen, zoals:
• Bankrekening: hier zet je geld op en je haalt het
er weer af als je het nodig hebt
• Spaarrekening: hier zet je je geld langer op, om
te sparen voor een grote aankoop
Bij de bank krijg je rente. Dit is een bepaald
percentage van het bedrag dat je stort. De bank
gebruikt een deel van het geld dat jij stort voor
leningen en hier verdienen de banken aan. Als
een bank meer geld nodig heeft, gaat ze naar de
centrale bank.
Betalen kan:
• Chartaal: met munten of biljetten
• Giraal: via je bank (met je pinpas, creditcard,
chipknip, etc.)
Hoofdstuk 5: Sparen en lenen
Sparen is geld opzij zetten, omdat je bijvoorbeeld iets groots wilt kopen of het geld gewoon
wilt bewaren voor later. Als je spaart, krijg je
rente van de bank.
Lenen betekent dat je geld bij de bank vraagt,
omdat je direct iets duurs moet betalen. Als je
leent, betaal je rente aan de bank.
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Beeldmateriaal
Deze afbeeldingen kun je gebruiken voor je
spreekbeurt. Print deze pagina en knip de
afbeeldingen uit.
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