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Hoofdstuk 1: Bewaren

1 In de tekst staat het woord financiën. Wat is een ander woord voor financiën? 

   ................................................................................................................................................................................................................

2 Rekeningen, contracten en kassabonnen kun je het beste bewaren. Waarom?

   ................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................

3 Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

 Bankafschrift   Afspraken 

 Rekening    Prijs 

 Kassabon    Salaris  

 Contract    Betalen en ontvangen

 Loonstrook    Factuur

4 Maak de zin af: Je begrijpt meer van je geldzaken als je 

   ................................................................................................................................................................................................................

5 Bekijk een bankafschrift 
  > Krijg je papieren afschriften? Kies de laatste die je hebt gekregen. 
  > Gebruik je internetbankieren? Print dan je laatste afschrift. 

  • Welke bedragen zijn eraf gegaan? Weet je nog waaraan je het bedrag hebt uitgeven? 
  • Welke bedragen zijn erbij gekomen? Van wie of wat kreeg je het bedrag? 
  • Welke bedragen zijn onduidelijk? Schrijf ze hiernaast op.  En zoek uit waar je het geld  

  aan hebt uitgegeven. 

DOEN!
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Hoofdstuk 2: Administratie

1 Je maakt stapeltjes van dezelfde informatie. Hoe noem je dit? Zet een rondje om het goede antwoord. 
 A  Opbergen
 B  Sorteren
 C  Stapelen

2 Je krijgt post via email. Op welke twee manieren kun je die post bewaren? 

 1)  ............................................................................................................................................................................................................

2)  ............................................................................................................................................................................................................  

3 Er komt post binnen. Welke vraag stel je jezelf?

   ................................................................................................................................................................................................................

4 Op de ‘doe-stapel’ ligt post waarmee je iets moet doen. Wat voor soort post zit er op de doe-stapel?  
Geef een voorbeeld. 

    ................................................................................................................................................................................................................

Bedrag:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Onduidelijke bedragen

Uitgegeven op (datum):

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Uitgegeven aan:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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5 We gaan een map maken!
 Koop eerst een multomap en tabbladen. Doe daarna de opdracht. 

 1) Leg al je bewijzen bij elkaar. Dus: facturen, contracten, loonstroken, kassabonnen, etc. 
  Krijg je ook post via email? Print die dan. 

 2) Sorteer de post. Facturen bij facturen. Loonstroken bij loonstroken, etc.

 3) Schrijf op bladzijde 5 welke soorten post je  allemaal hebt: rekeningen, loonstroken,     
belastingdienst, etc….

 4) Schrijf die woorden over op de tabbladen. 

 5) Stop elk stapeltje post achter het juiste tabblad. 

6 Een map maken op de computer
 Werk je liever op de computer? Dat kan ook. 

 1) Leg al je bewijzen bij elkaar. Dus: facturen, contracten, loonstroken, kassabonnen, etc. 
  Krijg je ook post via email? Print die dan. 

 2) Sorteer de post. Facturen bij facturen. Loonstroken bij loonstroken, etc.

 3) Schrijf onder aan deze bladzijde welke soorten post je  allemaal hebt: rekeningen, loonstroken,   
 belastingdienst, etc….

 4) Maak op de computer een map aan in Documenten. Noem de map ‘Administratie’. 

 5) Krijg je facturen, rekeningen en contracten via de mail? Sla ze altijd meteen op in de map    
 ‘Administratie’. 

 6)  Maak in de map ‘Administratie’ nieuwe mapjes aan. Noem ze: Rekeningen, Loonstroken, etc… 

 7) Sleep de bestanden naar de juiste map. 

 8) Papieren post moet je inscannen. Sla de bestanden op in de juiste mapjes. 

Vergeet niet af en toe een kopie van je Administratiemap te maken! Bijvoorbeeld op een usb-stick.

DOEN!
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Hoofdstuk 3: Inkomsten

1 Hieronder staan 7 zinnen. Bij welk woord horen ze? Zet het nummer van elke zin in het juiste vakje.  

 1) Hiermee kun je de huur en zorgverzekering makkelijker betalen. 
 2) Hiermee kun je precies je huur, kleding en eten betalen. 
 3) Je krijgt geld terwijl je naar een nieuwe baan zoekt. 
 4) Geld dat je krijgt als je een baan hebt. 
 5) Als je een handicap hebt, krijg je geld om van te leven.
 6) Hiermee betaal je de kosten van je opleiding. 
 7) Met dit bedrag kun je nog beter zelfstandig leven.    

2 In welk vak hoort ‘een extraatje’? 

   ................................................................................................................................................................................................................

Soorten post

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Loon Toeslag Uitkering Bijstand Arbeids-
ongeschikt 

Studie-
financiering

Familie
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3 Bereken je inkomsten
 
 • Hieronder staan de zeven woorden uit het schema nog een keer.  

 Zet bij elk woord een plusje (+) als je het wel krijgt. En een minnetje (–) als je het niet krijgt.
  • Schrijf achter elk woord met een plusje het bedrag dat je per maand krijgt. 
 • Tel de bedragen bij elkaar op en schrijf het totaalbedrag op. Dat zijn jouw inkomsten! 

 • Kijk naar de minnetjes die je hebt ingevuld. Misschien heb je wel recht op een bedrag.  
 Zoek het uit op werk.nl.

DOEN!

 Inkomsten   
 
 Loon   
 
 Toeslag   
 
 Uitkering   
 
 Bijstand   

 Arbeidsongeschikt   

 Studiefinanciering  

 Familie   

 Ja (+) of Nee (–)

 .............................
     
 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

  Bedrag per maand

  .............................
 
  .............................
 
  .............................
 
  .............................

   .............................

  .............................

  .............................
               +

  .............................Mijn totale inkomsten per maand:


