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Gepast betalen

Wat leer je?
- Hoe je een geldbedrag uitspreekt. 
- Hoe je een geldbedrag gepast betaalt.

ZO SPREEK JE BEDRAGEN UIT
1.  € is het euro-teken. In een bedrag gebruik je meestal het woord euro.

2.  Je spreekt eerst de hele euro’s uit, daarna de centen. 
 -  Het koffiezetapparaat kostte eerst negenenzestig euro en nu 

vijfenvijftig euro twintig. 
 -   Je kunt ook zeggen: vijfenvijftig twintig of vijfenvijftig euro en twintig 

cent.

ZO BETAAL JE GEPAST
1.  Kies bijvoorbeeld het biljet met de grootste waarde: 
 50 euro. Dat is niet genoeg voor het koffiezetapparaat.

2.  Welk bedrag moet er nog bij? 
 20 euro erbij is teveel en 10 euro ook.  
 Met 5 euro erbij heb je 55 euro, dat is bijna genoeg.

3.  Nog 20 cent erbij en je hebt €55,20 gepast betaald.

HET KAN OOK ANDERS
Als je geen briefje van €50 hebt gebruik je andere briefjes en munten. 

van €69,- voor 55,20
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Oefensuggesties begeleider

Benodigde materialen: 

 • (speel)geld

• reclamefolders 

1.  Geldbedragen uitspreken en noteren

  Bespreek de advertentie. Laat de deelnemer de bedragen uitspreken. Bespreek het euroteken, 

de komma en het streepje in de bedragen. Oefen met het uitspreken van andere bedragen.  

Maak zelf (prijs)kaartjes of pak er een reclamefolder bij. Gebruik verschillende schrijfwijzen.

  Oefen ook andersom: spreek een bedrag uit en laat de deelnemer dit steeds noteren.

2.  Biljetten en munten

  Bekijk met de deelnemer de verschillende munten en bankbiljetten. Bespreek de systematiek in 

de bedragen op de biljetten en munten: er wordt steeds gewerkt met 1, 2 en 5. Heeft de 

deelnemer kennis van de waarde van de bankbiljetten en munten? Laat plaatjes van producten 

zien en vraag met welk biljet of munt dit betaald kan worden. Het gaat om een schatting: welk 

rond bedrag is zeker genoeg? Doe dit ook andersom: u laat een biljet of munt zien en vraagt wat 

je daarvoor kunt kopen.

3.  Gepast betalen

  Vraag de deelnemer om het koffiezetapparaat te betalen. Gebruik (speel)geld zodat de 

deelnemer het bedrag echt kan leggen. Als de deelnemer een groter bedrag neerlegt, vraag dan 

of zij het bedrag ook kan ‘passen’. Lees samen de tekst over gepast  betalen. Het bedrag wordt 

van groot naar klein opgebouwd. Hoe je precies past hangt af van wat er in je portemonnee zit.

4.  Oefenen met andere bedragen

  Noem bedragen of gebruik een reclamefolder en laat de deelnemer de bedragen gepast 

neerleggen. Gebruik bij voorkeur bedragen die eindigen op 0 of 5 om te voorkomen dat 

afronden een rol speelt. Oefen ook andersom: leg een bedrag neer en laat de deelnemer dit 

opschrijven (als getal). Dit kan ook geoefend worden op de computer, zie:  

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00060/toepassing_rekenweb.html

5.  Wisselen

  Vervolgvragen kunnen gaan over het inwisselen van bedragen. Vraag de deelnemer om een euro 

op verschillende manieren om te wisselen in munten. Vraag ook: hoeveel munten heb ik 

(minimaal) nodig om €0,80 samen te stellen? Oefen met dit soort vragen om de kennis van geld 

wendbaar te maken.

Wat kost het?


