
Geld graad 1 

Maak zelf geld 
Lesvoorbereiding 

Print 1 keer het verhaal Isaura’s droom,  

Toon Isaura's foto op het smartboard 

Print de Braziliaanse munt, de real uit.  

 

Verwondering 

Lees het verhaal Isaura’s droom voor. Toon Isaura's foto op het smartboard.  

Overloop het verhaal en bespreek:  

Wat vond je van het verhaal?  

Over wie gaat het verhaal?  

Waar woont Isaura?  

 

Neem de wereldbol/wereldkaart erbij.  Geef Isaura een plek op de wereldkaart. Vraag of er 

leerlingen zijn die meer over Brazilië kunnen vertellen. Als dat zo is, laat ze even aan het 

woord.  

 

Praat met de leerlingen over het globaal verloop van het verhaal:  

Wie is Isaura?  

Gaat ze graag naar school?  

Welke les vindt ze leuk?  

Wat is het probleem van Isaura?  

Hoe wordt het opgelost?  

 

Het probleem van Isaura wordt opgelost doordat de juf zelf geld uitvindt. Zo wordt Isaura 

terug blij.  

Kan je zomaar geld uitvinden? Wat denk je? Dit gaan we samen eens uitzoeken!  

 

Kennis 

Een lijn trekken in de lucht  

We vertellen samen het verhaal en onthouden telkens hoe blij of verdrietig Isaura is. We 

tekenen daarbij allemaal tegelijk een lijn in de lucht. De lijn gaat laag bij de grond als Isaura 

droevig is, hoger als ze blijer wordt, heel hoog als ze heel blij is.  

Praat over hoe de 'luchtlijn' loopt en waarom:  

Gaat de lijn omhoog? Hoe komt dat?  

Dit is de voorbereiding op het tekenen van een grafieklijn later in de les.  

 



Tip:  

Je kan ook een lijn op de grond leggen met een touw, of als je een zandbak hebt in de klas, kan je 

de lijn in het zand trekken.  

 

Een grafiek tekenen op bord:  

Als de leerlingen het principe van de lijn begrijpen, kan je overstappen naar het tekenen van 

een zogenaamde 'gedragspatroongrafiek'. Gebruik hiervoor het bord of een flip-over.  

Teken een grafiek op het bord: op de x-as staat de tijd (3 dagen of begin, midden en einde), 

op de y-as staat hoe Isaura zich voelt (verdrietig, blij, heel blij). Schrijf of teken ‘tijd’ naast de x-

as (vb. een klok) en ‘geluk’ naast de y-as (vb. een lachend gezichtje, een neutraal gezichtje en 

een huilend gezichtje). Dit is dezelfde oefening als de lijn in de lucht, maar in een echte 

grafiek.  

  Bouw nu samen met de leerlingen de grafiek op. Stel vragen terwijl de lijn vorm krijgt:  

 Waar moet de lijn beginnen? Waarom daar? Hoe weet je dat?  

 Gaat de lijn nu omhoog of omlaag? Hoe snel gaat dat? Hoe weet je dat?  

  Stimuleer om te praten over het verhaal. De grafiek is vooral een middel om over het 

verhaal te praten en is geen doel op zich.  

  Laat de leerlingen zelf tekeningen maken bij de lijn, een tekening voor elke gebeurtenis van 

het verhaal.  

  Als de grafiek klaar is, vertellen de leerlingen het verhaal terug aan de hand van de grafiek.  

 

Tips:  

   Een voorbeeld gedragspatroongrafiek uitgewerkt door kinderen is te vinden in de bijlagen.  

   Je kan ook een grafiek maken met behulp van blokken.  

 

Elke leerling tekent zijn eigen grafiek  

Als het principe van de grafiek duidelijk is, tekent nu elke leerling afzonderlijk een grafiek met 

de variabele ‘geld Isaura’. Op de x-as staat de tijd (3 dagen, of begin, midden en einde), op de 

y-as staat het geld dat Isaura heeft.  

De leerlingen maken telkens een tekening bij de hoogtes en laagtes van de lijn om te 

illustreren waarom de lijn daar zo hoog of laag is;  

  Ga rond en luister naar de leerlingen. Het gaat hier niet om een goede of een slechte lijn. 

Elke lijn kan goed zijn, afhankelijk van het verhaal achter de lijn.  

 

Voorstelling van de grafieken door de leerlingen  

De leerlingen tonen hun grafiek aan elkaar en vertellen erbij.  

De leerlingen vergelijken de twee grafieken: de grafiek met hoe blij Isaura is en de grafiek 

hoeveel geld Isaura heeft. Ze proberen het verband te zien en te verklaren.  

 



 
 

Een andere manier om te werken met gedragspatroongrafieken  

De leerlingen tekenen de verschillende gebeurtenissen.  

  Verzamel de tekeningen. De leerlingen leggen ze op volgorde.  

  Hang ze vervolgens op volgorde onderaan het bord.  

  Teken nu je grafiek net boven de tekeningen zodat de x-as de verhaallijn in de tekeningen 

mooi volgt.  

Een leerling komt aan bord en tekent de grafieklijn boven de tekeningen, terwijl hij vertelt 

wat er gebeurt.  

 

Samengevat  

  Bespreek:  

 Wat was het probleem van Isaura?  

 Hoe is het opgelost?  

  De juf en de directrice vonden zelf geld uit...Ze deden dit omdat ze merkten dat er 

leerlingen zijn op school die geen kans hebben om later te studeren omdat hun ouders niet  

genoeg geld hebben.  

  We gaan nu eens kijken of je zomaar geld kan uitvinden...  

    Bespreek de verschillende soorten geld (euro’s, vreemde munten, ...) en wat je ermee 

doet:  

 Welke soorten geld ken je?  

 Met welke munt betaal je als je op reis bent in een ver land?  

 In Brazilië betalen ze niet met de euro maar met de real.  

   Laat een Braziliaanse munt, de real rondgaan.  

  Waarvoor heb je geld nodig? Wanneer betaal je met euro’s of met reals?  

  Heb je al eens betaald met zelfgemaakt geld? Wanneer?  

 Mag je zomaar geld maken? Waarom wel/niet?  

 



  De juf vindt zelf geld uit, de 'saber'  

 Waarom vindt ze zelf geld uit?  

 Hoe kunnen de kinderen dat geld verdienen?  

 Wat kunnen ze ermee kopen?  

 Wat is er anders aan dit geld vergeleken met de euro of de Braziliaanse real?  

 Vinden jullie dit een goede manier om Isaura te helpen? Waarom?  

 

  Eigenlijk lijkt het geld van juf een beetje op ruilen. De kinderen van de school van Isaura 

kunnen vanalles doen in ruil voor dat geld. Met dat geld kunnen ze dan schoolboeken kopen 

en de universiteit betalen.  

 Heeft iemand al eens iets gedaan in ruil voor iets anders? Wat heb je gedaan?  

 Heeft iemand al eens iets in ruil gegeven? Wat dan?  

 Wat is er goed aan ruilen als betaalmiddel?  

 Moet er altijd iets betaald worden in ruil voor hulp? Waarom wel/niet?  

 Vind je het belangrijk dat mensen soms ook dingen voor niets doen? Waarom?  

  Je mag dus zelf geld uitvinden. Wat je niet mag doen is euro's of ander 'echt' geld uitvinden 

of namaken.  

 

 Bespreek:  

 Om sabers te verdienen, moet Isaura andere kinderen helpen met schoolwerk. Stel 

 dat jij ook sabers zou kunnen verdienen, wat zou jij voor anderen kunnen doen? Wat 

 kan jij goed?  

 Doe je soms één van die dingen voor iemand anders?  

 Wanneer doe je dat?  

 Verwacht je dan ook iets in de plaats? Waarom wel/niet?  

 

  Laat de leerlingen vertellen over de dingen die zij goed en graag doen. Breid uit naar alles 

waar leerlingen goed in zijn, behalve zaken die ze voor school kunnen doen. Laat hen dit 

eventueel opschrijven 

 

Het maken van een gedragspatroongrafiek is een hulpmiddel voor systeemdenken om zicht 

te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in systeemdenken'  

pas je tal van methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te 

visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 



oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Verdeel namaakgeld ongelijk over de leerlingen.  



 
 

Hoofdvraag:  

Als iedereen evenveel geld heeft, is iedereen dan gelukkig? 
Subvragen: 

Kan je met geld geluk kopen? 

Kunnen we allemaal rijk zijn? 

Kunnen anderen een goede reden hebben om meer te verdienen? 

Wanneer heeft iemand genoeg geld? 

Moeten mensen geld met elkaar delen? 

Mensen zonder geld kunnen geen hulp krijgen.  

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

geld 

rijk arm 

kansen overleven 

creatief ellende 

geluk keuzes 



 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

Actie 

Maak samen met de leerlingen ‘talentpotjes’.  

   De leerlingen schrijven of tekenen elk voor zich op kleine kaartjes waar ze goed in zijn en 

wat ze ook graag voor iemand anders zouden willen doen: voorlezen, helpen met rekenen, 

tekeningen maken, kleuren, een kamp bouwen, ...  

 

Tip:  

Geef de woordkaartjes leuke vormen: gekarteld, wolkjes, hartjes, ...  

 De leerlingen nemen van thuis een mooie glazen bokaal of doosje mee.  

 De leerlingen versieren de bokaal.  

 Elke leerling kleeft zijn naam op de bokaal en vult deze met al zijn woordkaartjes.  

 Moedig de leerlingen aan om elkaars talentpotjes te doorsnuffelen en om gebruik te 

 maken van elkaars talenten.  

 De leerlingen lezen in elkaars talentpotjes.  

 

... en actie!  

 Een leerling die iets voor een ander doet, krijgt de Isaura-prijs en wordt in de 

 bloemetjes gezet. De leerlingen knutselen daarom eerst zelf een Isaura-prijs.  

 

Tip:  

Maak van het maken van de talentpotjes en de Isaura-prijs een muzische les. Je kan hier alle 

kanten mee uit: een talentenschatkist, een talentenpoel waarin de talenten van alle leerlingen 

verzameld zijn en waarnaar gevist kan worden met een echte vislijn. Vervolgens raden ze bij wie 

het geviste talent hoort, ...  

Reflectie 

  Bespreking  

 Hebben we goed samengewerkt?  

 Was het leuk om dingen voor elkaar te doen? Waarom wel/niet?  

 Was het leuk om de Isaura-prijs te krijgen? Waarom wel/niet?  

 Krijg je in het echte leven ook een prijs als je iets voor iemand doet? Welke?  

 Moet je altijd iets terug krijgen? Waarom wel/niet?  

 

Tip:  

De leerlingen maken een grafiek van de les: op de y-as het lachende of droevige gezichtje. Ze 

maken bij de lijn een of meerdere tekeningen die vertellen over het deel van de les, vb. het 

verhaaltje. 


