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Met Show de PRO en de lesbrieven die hierbĳ 
horen, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen en 
docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jade 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen. DURF

te dromen

Ontdek
je kracht

maak
je eigen verhaal

Laat zien wie je bent,
deel je talent
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Leerlingen in de spotlights
Met Show de PRO en de lesbrieven die we hierbij maken, wil Uitgeverij Deviant leerlingen uit 
het praktijkonderwijs in de spotlights zetten. Door het delen van verhalen en het bieden van 
creatieve opdrachten willen we jouw talenten en de talenten van andere leerlingen op een 
bijzondere manier laten zien. 

Maak kennis met Jade
In deze lesbrief maak je kennis met Jade. Zij is een echte PRO met prachtige dromen en 
wensen voor de toekomst. Ze deelt haar verhaal met ons in de vorm van een stripverhaal. In 
het stripverhaal vertelt Jade over haar hond, haar familie en haar vrienden. 

Wat ga je doen?
In deze lesbrief ga je aan de slag met keuzes maken, binnen het thema geld. 
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Hoi, ik ben Jade en ik ben 17 jaar. 

In deze strip ga ik je vertellen over 
hoe het bij ons thuis gaat. Ik moet 
vaak helpen in het huishouden en ik 
zorg veel voor mijn zusje. Gelukkig 
heb ik een leuke hond: Bunji. Bij hem 
voel ik me goed. 

Het is thuis niet altijd makkelijk, maar 
ik heb genoeg dromen voor een mooie 
toekomst!  

Veel plezier met lezen! 

Groetjes, 

Jade  



Ik zal wat meer 
over mezelf 
vertellen.

Toen ik heel klein was, merkte ik dat 
nog niet zo ...

Ik woon samen met mijn 
moeder, zusje en mijn 
hond Bunji.

Mijn moeder heeft 
vanaf mijn geboorte 
last van depressies.

1.



... en koken.

... Later begreep ik dat het 
bij ons thuis anders gaat.

Ik moet het huis opruimen ...

2.

... en ik zorg voor mijn zusje 
Senna.

3.

Soms is ze echt 
irritant, maar 
meestal is ze wel 
lief.

zucht

ik doe de was ...
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Dit is mijn hond bunji. 
We zijn beste maatjes.

Bij bunji kan ik helemaal 
mezelf zijn.

Bunji is altijd blij.

4.



Bunji 
Hondenopvang

mijn eigen hondenopvang.mijn eigen hondenopvang.

Ik heb veel dromen.

Een mooi huis 
en een grote 
tuin.

Een mooi huis 
en een grote 
tuin.

Leuke dingen doen met 
vriendinnen.
Leuke dingen doen met 
vriendinnen.

5.
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En Ik wil heel graag op 
vakantie naar Londen.

einde
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In het stripverhaal heb je Jade leren kennen. Zij wil graag reizen en dat kost vaak veel geld. 
Jade moet goed kiezen waar ze geld aan uitgeeft, zodat ze geld overhoudt voor haar reis. 
Ze spreekt bijvoorbeeld vaker thuis af met vriendinnen in plaats van op een terrasje.
In deze lesbrief bedenk je waar jij je geld wel of niet aan uit wilt geven.

Opdracht 1 | Keuzes maken

a. Lees de situaties en bereken per situatie uit hoeveel geld elke keuze kost. 

 Schrijf steeds je berekening en je antwoord in het vak onder de keuzes. 

 Situatie A
 Keuze 1: Je krijgt elke maand € 50 kleedgeld.
 tip! In een jaar zitten 12 maanden.

 Keuze 2: Je gaat twee keer per jaar shoppen met je ouders/verzorgers en mag dan 350 
uitgeven.

 Bij keuze 1 krijg je per jaar:  Bij keuze 2 krijg je per jaar: 

   
 Situatie B
Keuze 1: Je gaat twee maanden stage lopen. Je stagevergoeding is € 190 per maand.
Keuze 2: Je gaat drie maanden stage lopen. Je stagevergoeding is € 150 per maand.  

 Bij keuze 1 krijg je in totaal:  Bij keuze 2 krijg je in totaal: 
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 Situatie C
 Keuze 1: Je koopt elk jaar een nieuwe winterjas van € 60.
 Keuze 2: Je koopt een goede kwaliteit winterjas voor € 200. Deze jas gaat vier jaar mee.

 Bij keuze 1 betaal je per vier jaar:  Bij keuze 2 betaal je per vier jaar:

b. Kies een klasgenoot om mee samen te werken. 

c.  Vergelijk jullie berekeningen bij de situaties. Zijn jullie antwoorden en berekeningen 
hetzelfde? Zo niet, bespreek welke berekening en welk antwoord goed is en verbeter de 
fouten.

 Weten jullie niet welke berekening en welk antwoord goed is? Vraag dan de docent 
om hulp.

d.  Werk nu alleen. Omcirkel per situatie de keuze die het goedkoopste is, of waarbij je het 
meeste geld overhoudt.

e.  Werk nu alleen. Onderstreep per situatie de keuze die jij zou maken.

f.  Werk nu weer samen met je klasgenoot. Vergelijk jouw keuzes met die van je klasgenoot.
 Geef samen antwoord op de vragen.

1. Hebben jullie dezelfde keuzes gemaakt?

   ja
   nee

2 Zijn jullie keuzes bij iedere situatie de goedkoopste? 

   ja
   nee

  Zo niet, geef hiervan een voorbeeld. Leg bij dit voorbeeld uit waarom je niet hebt gekozen 
voor  de goedkoopste keuze.
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Opdracht 2 | Je keuzes uitleggen

a. Jullie voeren een klassengesprek over de situaties bij opdracht 1.
 De docent leidt het gesprek. Let op: iedereen komt een keer aan de beurt!
 Luister naar de instructie van de docent.

 Houd je tijdens het klassengesprek aan de 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.

b. Geef voor jezelf antwoord op de vragen.

 1. Ben je door het klassengesprek nog van keuze veranderd? Leg je antwoord uit.

    ja
    nee

  Uitleg:

   

   

   

 2. Aan welke gespreksregels heb jij je gehouden? Vul de tabel in over jezelf.

Gespreksregel ja nee

Ik zat of stond rechtop.  

Ik keek de ander aan.  

Ik praatte rustig en duidelijk.  

Ik luisterde naar wat de ander zei.  

Ik liet de ander uitpraten.  

Ik bleef vriendelijk.  
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 3.  Heb je één keer of vaker nee aangekruist? Leg dan uit wat je de volgende keer beter 
kunt doen.

   

   

   

   

   

c. Jade vindt reizen belangrijk en kiest ervoor om haar geld daaraan uit te geven.
 Geef voor jezelf antwoord op de vragen. 

 1. Wat is voor jou zo belangrijk dat jij er je geld aan zou uitgeven?

   

   

 2. Waarom zou je jouw geld daaraan uitgeven?

   

   

   

d. Bespreek met de klas jullie antwoorden bij deelopdracht c.
 Doe het zo:
 1. De docent geeft aan wie er mag beginnen.
 2. Jullie vertellen om de beurt waaraan jullie je geld zouden uitgeven en waarom.
 3. Klasgenoten mogen vragen stellen over het antwoord.
 4. De docent geeft een ander de beurt.

 Houd je aan de gespreksregels. Iedereen komt een keer aan de beurt!
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Met Show de PRO en de lesbrieven die hierbĳ 
horen, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen en 
docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jade 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen. DURF
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