Titel van de les

Afrekenen met euromunten

Leeftijdsgroep

Ongeveer 7 tot 8 jaar

Kerndoel

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel
5: de leerlingen leren omgaan met geld- en
betaalmiddelen.

Leerstofonderdeel

Geld
1.2_4 tastbare hoeveelheden (tot en met 12) tellen
en benoemen.
5.1_4 de munt van 1 euro herkennen
5.1_4 begrijpen dat je moet betalen als je iets koopt
5.1_4 binnen een context betalen met hele euro’s
5.1_4 biljetten en munten herkennen als betaalmiddel

Doel van de les

Het gegeven verkennen dat één ding (in dit geval een
voorwerp) twee (euro) waard kan zijn
De euromunten verkennen
Leren dat geld een betaalmiddel is en hoe je daarmee
iets betaalt

Benodigdheden

- minimaal zes voorwerpen die elk ongeveer 2 euro
waard zijn om in de winkel te verkopen (knuffels,
bekers, pennen, enzovoort)
- één prijskaartje per voorwerp (kopieerblad D1)
- een portemonnee met 10 losse munten van 1 euro
- euromunten die op het bord geplakt kunnen worden
(kopieerblad D1)
- eventueel een winkelmandje

Korte samenvatting

Leerlingen kopen een aantal dingen van twee euro.
Op ieder item is de prijs met het getal ‘2’ aangegeven.
Hoeveel moet je dan in totaal betalen? De leerling
achter de kassa rekent het bedrag uit op zijn/haar
manier. De leerling die koopt heeft een portemonnee
met munten van een euro en legt dat geld neer. Klopt
het bedrag?
Vervolgens wordt het op het bord nogmaals getoond.
De prijskaartjes komen op het bord te staan.
Daaronder de euromunten per item.

Organisatie

Klassikaal (in de kring)

Activiteiten

Start: in de winkel
Houd een kort gesprek met de leerlingen over wat ze
vandaag gaan doen: winkeltje spelen. In de winkel
zijn veel dingen te koop. Bekijk de spullen met de
leerlingen: wat zijn dat? En hoeveel kosten ze? Hoe
kun je dat zien?
Zo meteen wordt een leerling de eigenaar van de
winkel en een andere leerling mag iets in de winkel
kopen. Wat heb je nodig om iets te kunnen kopen?
Weten leerlingen dat je geld nodig hebt?
Een portemonnee: hoeveel geld?
Laat vervolgens de portemonnee zien. Hoeveel geld
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zit erin? Doe de munten in een mandje zodat iedereen
ze beter kan zien en tellen. Laat een paar leerlingen
kijken wat voor munten dat zijn en hoeveel geld dat
is.
Drie voorwerpen kopen
Om de beurt wordt een leerling de winkelier en een
andere leerling de klant. De klant koopt twee of drie
voorwerpen van de winkel en doet dat in het
(winkel)mandje. Hoeveel kosten die drie voorwerpen
bij elkaar? Hoeveel moet de klant dus betalen?
Laat de leerlingen eerst proberen een manier te
bedenken.
Het kan zijn dat de leerling niet weet hoeveel euro het
bij elkaar is, maar dat hij of zij dat wil uitzoeken door
de munten per voorwerp neer te leggen. Dat is een
prima strategie. Hoeveel euro zijn die zes munten bij
elkaar?

Als de leerling er niet goed uit komt, vraag dan om de
hulp van de andere leerlingen. Wat denken ze? Stel
eventueel voor om het met de vingers uit te rekenen.
Hoeveel kost het eerste voorwerp? Twee euro (laat
twee vingers zien). Dan nog eens twee euro erbij (doe
er twee vingers bij) en het laatste voorwerp is nog
eens twee euro (doe er nog twee vingers bij). Hoeveel
euro is dat samen (laat de zes vingers zien)?
Wanneer de leerlingen met hun vingers willen tellen,
stimuleer ze dan om de zes in een keer uit het
vingerbeeld af te lezen. Lukt dat niet, probeer vanuit
‘vijf’ (één hand) te laten tellen. Wanneer er behoefte
aan is kunt u ter controle één voor één de vingers
laten tellen.
Betalen en representeren
Laat de klant het bedrag neerleggen. De winkelier
controleert of het inderdaad zes euro is. Vervolgens
kijkt u nog een keer samen wat leerlingen hebben
gedaan en laat dat op het bord op de volgende manier
zien.
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Hang de drie prijskaartjes op het bord: de knuffel was
twee euro, de beker was ook twee euro en de pen
was ook twee euro. Hoeveel kosten de drie
voorwerpen bij elkaar? Controleer dat door per
prijskaartje twee vingers te laten zien en twee euro
eronder te leggen: twee, en nog eens twee (dat is
vier), en nog eens twee euro (en twee vingers),
hoeveel is dat samen? Zes euro. Schijf op ‘€6’.

Weer kopen: hoeveel voorwerpen kun je nog
kopen?
Laat vervolgens nog twee andere leerlingen winkeltje
spelen. Er zijn maar vier munten in de portemonnee
over. Laat de klantleerling wat kopen met het geld dat
over is. Wil de leerling drie voorwerpen kopen of weet
zij dat er niet genoeg geld voor is? Hoeveel kosten die
drie voorwerpen samen? Weet zij nog dat het zes
euro is? Wanneer de leerling niet kan zien dat zij niet
genoeg geld heeft, laat haar dan steeds twee
euromunten per voorwerp neerleggen om te ervaren
dat het geld op is voordat zij het derde voorwerp kan
kopen.
Laat dit op het bord zien.

Differentiatie
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Makkelijker
- Laat de leerling het totaalbedrag op de vingers
tellen.
- Laat de leerling het bedrag per voorwerp
neerleggen en het totaal aantal munten tellen.
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Moeilijker
- Vraag de leerling of drie euro wel genoeg is om
alle drie de voorwerpen te kopen.
- Stimuleer de leerling om zelf een manier te
bedenken om de problemen op te lossen.
- Stimuleer de leerling om het totaalbedrag in
één keer op de vingers te lezen of door te
tellen vanaf het vingerbeeld ‘vijf’.
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Kopieerblad 01
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