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1) Wat is contant (chartaal) geld?

 Munten en bankbiljetten die je vast kunt houden.   

 Geld dat op jouw bankrekening staat.    

 De waarde van al jouw bezittingen.     

2) Je hebt net je oude Nintendo verkocht voor € 20,-. 

Op straat waait het 20 euro biljet uit je handen in een rioolput. 

Krijg je dat geld ooit nog terug?

 Ja, de koper van je Nintendo moet je de helft terugbetalen.   

 Ja, als je het aan politie vertelt, krijg je je geld terug.    

 Nee, je krijgt dat geld nooit meer terug.     

3) Een nieuwe winterjas kost € 88,80. Hoeveel bankbiljetten en munten 

moet je minimaal in je portemonnee hebben om in de winkel gepast 

te kunnen betalen?

 5 briefjes, 4 munten       

 4 briefjes, 5 munten       

 5 briefjes, 5 munten       

4) Hoe kom je aan contant geld?

 Een geldkoerier komt het op de scooter bij je langsbrengen.

 De bank stuurt het via de post in een verzegelde envelop.

 Je haalt het met je pinpas uit een automaat bij de bank.

5) Wat betekent rood staan?

 Je hebt minimaal één biljet van 10 euro op je rekening staan.  

 Je hebt meer geld uitgegeven dan er op je bankrekening stond.  

 De brandweer heeft je geld in beslag genomen.    
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Lesmateriaal groep 7 en 8 ter gelegenheid van ‘De week van het geld’

18) Wat betekent mobiel betalen?

 Betalen voor het kopen van een mobieltje.      

 Betalen als je in de auto zit.   

 Betalen met behulp van je mobieltje.       

19) Wat is contactloos betalen?

 Digitaal betalen zonder elektriciteit.     

 Voor de bus betalen met je OV-chipkaart.     

 Betalen zonder dat je de winkelier ziet of spreekt.   

20) Wat kun je nu al kopen met mobiel betalen?

 Een ringtone voor je mobieltje.      

 Snoep uit een snoepautomaat.      

 De tweedehands fiets van je buurvrouw.     

21) Hoe kun je NIET mobiel betalen?

 Door je pinpas in je mobieltje te steken.      

 Door het versturen van een SMS.      

 Door het ontvangen van een SMS.     

22) Wat lijkt je zelf handig aan mobiel betalen?     
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6) Wat wordt er bedoeld met plastic geld?

 Nepgeld dat je kunt gebruiken om mee te spelen.    

 Geld dat je betaalt met een (plastic) betaalkaart, zoals een pinpas.   

 Dat is het geld dat uit een geldautomaat komt.     

7) Bij de kassa moet je € 10,98 afrekenen. Als je contant betaalt 

wordt het bedrag afgerond. Je betaalt dan € 11,-. Hoeveel geld wordt 

er van je bankrekening afgeschreven als je met je pinpas betaalt?

 € 10,95    

 € 11,-    

 € 10,98    

8) Uit hoeveel cijfers bestaat een pincode? 

 3     

 4     

 6     

9) Hoeveel geld kun je maximaal pinnen?

 Net zoveel als je wilt.          

 Net zoveel als op je bankrekening staat.        

 Zoveel als op je bankrekening staat maar wel met een maximum bedrag per dag.  

10) Wat is skimmen?

 Dat is als iemand je pinpas steelt.          

 Dat is als iemand je pincode steelt.         

 Dat is als iemand jouw pinpas stiekem kopieert  

 en namaakt en je pincode stiekem afkijkt.  

11) Hoe kom je erachter dat jouw betaalpas is geskimd?

 Er is geld van jouw rekening afgehaald dat je niet zelf hebt uitgegeven.   

 Als jouw pincode niet meer werkt.       

 Als er krasjes op de chip van jouw pinpas zitten.      

12) Bij jouw bank mag je zelf je pincode kiezen. Welke pincode is het beste?

 Zomaar een gek, onvoorspelbaar getal, bijvoorbeeld 8503.   

 Snel en makkelijk: 1234.        

 Je geboortejaar, bijvoorbeeld  2001, dat vergeet je nooit.   
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13) Wat moet je als eerste doen als je pinpas is gestolen?

 Niets, zonder pincode heeft de dief niets aan je pinpas.   

 Je bank bellen en je pinpas laten blokkeren.    

 De politie bellen en een signalement van je pinpas geven.  

14) Je laat je pinpas per ongeluk in een rioolput vallen. 

Ben je nu al het geld op je bankrekening kwijt?

 Nee, het geld blijft op je bankrekening. 

 Je moet wel een nieuwe pinpas bij je bank aanvragen.   

 Ja, als je je pinpas kwijtraakt, ben je ook al het geld op je bankrekening kwijt.    

 Nee, met jouw pincode en de pinpas van je moeder 

 kun je al het geld van je rekening pinnen.  

15) Wat is iDEAL?

 iDEAL is een betaalmethode waarmee je veilig kunt betalen op internet.  

 iDEAL betekent dat je de beste winkel op internet hebt gevonden.   

 iDEAL betekent dat je geen verzendkosten hoeft te betalen.    

16) De politie belt jou en vraagt om je pincode. Wat doe je?

 Als de politie erom vraagt dan is het in orde. Je vertelt je pincode.    

 Je vertelt helemaal niks. Zelfs niet als de Koningin erom vraagt.     

 Iedereen mag je pincode weten. Zonder jouw pinpas heeft niemand er iets aan.   

17) Hoe herken je een phishing bericht?

 Aan het logo dat boven het bericht staat.      

 Bij het onderwerp staat de tekst “let op, phishing bericht”.     

 Er wordt gevraagd om allemaal persoonlijke of geheime gegevens,  

 bijvoorbeeld je pincode of je bankrekeningnummer.    
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