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Doel van de lesbrief
Deze lesbrief gaat over keuzes die je kunt maken in geldzaken. De leerlingen ontdekken 
aan de hand van een aantal situaties dat de goedkoopste keuze niet altijd de beste keuze 
hoeft te zijn. Ze oefenen met het uitvoeren van korte berekeningen en met het vergelijken 
van uitkomsten. Ze oefenen ook met kritisch nadenken over de keuzes die ze hebben 
gemaakt en ze leggen hun keuzes uit in een klassengesprek. Daarbij letten ze er op dat ze 
zich aan de gespreksregels houden.

Benodigdheden (per leerling)
– de lesbrief
– een pen of potlood
– een rekenmachine

Opdracht 1 | Keuzes maken

In deze opdracht denken de leerlingen na over verschillende situaties die met geld te 
maken hebben. Ze werken deels alleen en deels in tweetallen. Je kunt rekening houden 
met de volgende punten:

–  De leerlingen rekenen eerst zelf voor elke situatie keuze 1 en keuze 2 uit. Vraag hen om 
de berekening en de uitkomst in de vakken eronder op te schrijven.

 De antwoorden per situatie zijn:

Situatie Keuze 1 Keuze 2

Situatie A
Bij keuze 1 krijg je per jaar:  
12 x € 50 = € 600.

Bij keuze 2 krijg je per jaar:
2 x € 350 = € 700.

Situatie B
Bij keuze 1 krijg je in totaal:  
2 × € 190 = € 380.

Bij keuze 2 krijg je in totaal: 
3 × € 150 = € 450.

Situatie C
Keuze 1 kost jou per vier jaar 
4 × € 60 = € 240.

Keuze 2 kost jou per vier jaar 
1 × € 200 = € 200.

–  Bij deelvraag c vergelijken de leerlingen hun berekeningen met die van een 
klasgenoot. Als ze twijfelen over een antwoord kunnen ze de docent om hulp vragen.

−  Bij deelvraag d en e werken de leerlingen alleen. Ze omcirkelen per situatie de keuze 
die het goedkoopste is, of waarbij je het meeste geld overhoudt. Bij deelvraag e 
onderstrepen ze de keuzes die zelf zouden maken. Vervolgens vergelijken de tweetallen 
bij deelvraag f hun keuzes met elkaar en reflecteren ze op hun eigen antwoorden.



Docentenhandleiding Lesbrief Show de PrO | Geld: welke keuze maak jij?

3

Opdracht 2 | Je keuzes uitleggen

In deze opdracht voer je een klassengesprek met de leerlingen over de situaties uit 
opdracht 1 en bedenken de leerlingen waaraan zij zelf geld zouden uitgeven. De 
leerlingen oefenen met de gespreksregels. Het is belangrijk dat elke leerling een keer aan 
de beurt komt tijdens het klassengesprek.

– Leg het verloop van het klassengesprek uit aan de leerlingen: 

Stappenplan klassengesprek:
1. Je noemt een situatie en de twee keuzes die de leerlingen kunnen maken.
2.  De leerlingen steken hun hand op als de keuze die zij zouden maken, genoemd 

wordt.
3.  Je kiest bij iedere situatie leerlingen die mogen uitleggen waarom zij die keuze 

zouden maken.

Stap 1 t/m 3 worden herhaald totdat alle situaties zijn voorgelezen en alle 
leerlingen hun keuze een keer hebben uitgelegd.

− Bespreek kort de gespreksregels. Deze staan ook beschreven op het werkblad.

Gespreksregels:
- Ga rechtop staan of zitten.
- Kijk de ander aan.
- Spreek rustig en duidelijk.
- Luister naar wat de ander zegt.
- Laat de ander uitpraten.
- Blijf vriendelijk.

− Voer nu het klassengesprek volgens het stappenplan.

−  Na afloop van het klassengesprek beantwoorden de leerlingen twee reflectieve vragen. 
De eerste vraag gaat in op de inhoud van het gesprek. Dit is een belangrijke, maar 
lastige vraag. Je kunt de gedachtegang ook een keer hardop voordoen.

−  De tweede reflectieve vraag gaat over de gespreksregels. Geef leerlingen die zich niet 
aan (alle) gespreksregels hebben gehouden een tip voor de volgende keer dat zij een 
klassengesprek gaan voeren.

−  Laat de leerlingen bij deelopdracht c zelf nadenken over waar zij hun geld aan zouden 
uitgeven. Als ze het moeilijk vinden, kun je ze laten overleggen.

−  Bespreek de antwoorden op deelopdracht c klassikaal volgens het stappenplan. Laat 
de leerlingen vragen stellen aan hun klasgenoten over hun antwoord. Het is belangrijk 
dat iedereen aan de beurt komt en dat de gespreksregels worden nageleefd.


