
Geld graad 2 

 

Vind je eigen geld uit 

 

Lesvoorbereiding 

Print verhaal ‘Meneertje Yamada en de drukbezette zakenman’ uit en steek hem in een 

envelop.  

Print, schrijf zelf (of laat overschrijven) brief 1 van meter Jetteke en brief 2 van meter Jetteke.  

Steek brief 1 van meter Jetteke bij in de envelop met het verhaal.  

Vervang in brief 2 van meter Jetteke de naam ‘Fureai Kippu’ door de naam die de leerlingen 

zelf uitvinden. Steek de brief in een tweede envelop.  

Schrijf jezelf of de klas als geadresseerde op beide enveloppen.  

Schrijf het adres van meter Jetteke op de envelop: Vital Decosterstraat 2, 3000 Leuven  

Lees voor je aan de les begint eerst de achtergrondinformatie.  

 

Verwondering 

Vertel enthousiast dat er een brief van meter Jetteke is aangekomen op school. Lees hem 

voor.  

Bespreek:  

Wie is meter Jetteke?  

Wat is het probleem van meter Jetteke?  

Waarom stuurt ze ons ook een verhaal?  

Vertel: Meter Jetteke denkt dat de oplossing voor haar probleem in het verhaal zit. We gaan 

dit samen eens bekijken!  

Vertel het verhaal ‘Meneertje Yamada en de drukbezette zakenman’.  

Kennis 

STAP 1: HOEZO, GELD ZELF UITVINDEN?  

 

Bespreek het verhaal:  

  Over wie gaat het?  

Waar woont meneertje Yamada?  

Waar houdt hij van?  

  ...  

Wat is zijn probleem?  

Krijgt hij hulp? Van wie?  

Hoe lossen ze het probleem op?  



Wat vinden jullie van deze oplossing?  

 

Bespreek het idee van meneertje Yamada en zijn buurman om geld uit te vinden:  

De buurman van meneertje Yamada zegt dat je geld zelf kan uitvinden. Wat is er 

hiervoor nodig?  

Wat kan je kopen met de nieuwe munt van meneertje Yamada?  

De zakenman noemt de nieuwe munt ‘Fureai Kippu’. Dit is Japans voor ‘zorgen voor 

de anderen’. Als je iemand helpt, word je betaald in Fureai Kippu.  

 

De leerlingen vertellen over hun ervaringen:  

Heb je al eens iemand geholpen?  

Wat deed je toen?  

Vind je het fijn om iemand te helpen? Waarom (niet)?  

Waarom helpen wij anderen?  

Met de Fureai Kippu word je betaald om te helpen. Vind je dat je betaald moet 

worden voor je hulp?  

Heb je al eens iets in ruil gekregen? Wat dan?  

Wat zou jij vinden als je voor je hulp in Fureai Kippu betaald werd zoals meneertje 

Yamada?  

Wat zou jij doen met de Fureai Kippu die je verdiend hebt?  

 

Merk op dat je Fureai Kippu ook zou kunnen verdienen om aan iemand anders te geven.  

Aan wie zou je de Fureai Kippu geven? Waarom?  

 

STAP 2: DE VRAAG VAN METER JETTEKE: 

  

Bespreek de vraag van meter Jetteke:  

Wat bedoelt meter Jetteke nu precies? Waaraan denkt zij waarschijnlijk als ze zegt 

dat de oplossing voor haar probleem in het verhaal zit?  

 

Loods de leerlingen naar het idee om voor meter Jetteke zelf geld uit te vinden. 

 

STAP 3: HULP AAN METER JETTEKE  

 

Onderzoek:  

Wat moet er gebeuren om net zoals in het verhaal zelf geld uit te vinden? Hoe 

moeten we het aanpakken?  

 

De leerlingen vertellen elk hoe zij het zouden aanpakken. Schrijf alle ideeën op bord.  

Maak samen met de leerlingen een stappenplan. Dit stappenplan zullen we later gebruiken 

in de Actie.  



De volgende aspecten van geld kunnen aan bod komen. Laat zoveel mogelijk uit de 

leerlingen komen. Zij zijn immers de ontwerpers van hun eigen munt.  

De naam van de nieuwe munt?  

Hoe ziet de nieuwe munt er uit? (muntjes, biljetten, ...? Zie voorbeeld van een 

zelfgemaakte munt.  

Wat kan je ermee kopen?  

Wie doet er mee? De leerlingen van de klas/school of ook mensen thuis?  

Waar schrijven de deelnemers zich in? (een uithangblad, mail, ...)  

Kan je verdienen van iemand die niet mee doet? (Nee, dit kan niet.)  

Wat is de rol van de bankier? Wie kan bankier zijn? (zie verhaal: “Jij bent een eerlijke 

mens, “ zei meneertje Yamada, want hij begon het plan van zijn buurman te begrijpen. “Jij 

kan de bank zijn en alle gespaarde Fureai Kippu bijhouden.")  

Hoe komen de gespaarde Fureai Kippu bij de bankier terecht?  

Wat doet de bankier ermee? Hoe noteert hij? (schrift, uithangblad, scorebord met 

stift, ...)  

De spelregels: hoe kun je alle deelnemers op de hoogte brengen (een uithangblad, 

mail, ...)?  

  Wat kan je doen om te verdienen? Welke werken komen in aanmerking?  

Hoeveel verdien je voor een kwartier hulp?  

Kan je ook voor niets werken? Hoe wordt dat beloond (een mooie tekening aan je 

lessenaar, een hoed voor "hoedje af voor x", een mooie pluim, ...)?  

Hoe kan je weten wat je aan wie kan vragen (lijst met talenten op uithangblad, 

brochure, ...)?  

Hoe geraken de verdiende munten of biljetten tot bij meter Jetteke?  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meter Jetteke ook met die munt kan betalen?  

(Het stappenplan en de spelregels die de leerlingen nu opstellen is een handig instrument 

voor meter Jetteke. Dit moeten we dus zeker ook voor haar maken.)  

 

Opmerking: De voorwaarde van een systeem van complementaire munt, zoals de Fureai 

Kippu, is dat er een afspraak bestaat tussen mensen om die munt te gebruiken. Meter 

Jetteke kan de zelfgemaakte munt van de leerlingen dus nooit gebruiken als ze haar 

buurtbewoners niet samenroept en deze afspraak maakt. Dit is erg belangrijk. Daarom 

moeten de leerlingen dit meenemen in hun stappenplan.  

 

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. 

 
Hoofdvraag:  

Is het belangrijk om veel geld te verdienen? 

geld 

winkele

n 

werken 

school verspille

n 

betalen gratis 

succes waarde 



Subvragen:  

Zijn rijke mensen meer waard dan arme mensen? 

Mag je alles voor geld doen? 

Kun je er voor kiezen om geen geld te verdienen? 

Wanneer is geld waardevol? 

Wanneer kan je zelf geld uitvinden?  

 

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. 

 

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

 

Actie 

Een eigen muntsysteem ontwerpen  

Organiseer de hulpactie aan meter Jetteke aan de hand van het stappenplan.  

Enkele tips:  

Probeer zo democratisch mogelijk te werk te gaan.  

Laat de leerlingen individueel of in groepjes een naam voor hun nieuwe munt 

bedenken, het ontwerp van de munt of het biljet, de aanmaak van de spelregels in een 

boekje, een affiche, de aanmaak van de beloning van zaken die gratis gedaan werden.  

 

Opmerking: de klas moet het boekje met de spelregels en het stappenplan doorsturen naar 

meter Jetteke samen met het verdiende 'geld'. Zo weet meter Jettteke hoe zij ook zo'n 

systeem kan beginnen bij haar in de buurt.  

Organiseer vervolgens een democratische kiesronde over welke van de vele ideeën 

weerhouden kunnen worden. Over de vorm van de munt, zie verderop.  

Schrijf alle spelregels waarover wordt beslist duidelijk op een groot papier en hang 

dit zichtbaar op in de klas.  

Laat de leerlingen zelf hun eigen talenten opschrijven. Verzamel alle gegevens in een 

boekje: zet de talenten alfabetisch, de naam van de leerlingen en het leerjaar er telkens 

naast. Je kan alles ook gewoon op een groot blad schrijven en uithangen in de klas.  

Als de leerlingen beslist hebben dat er een bank moet zijn zoals in het verhaal, 

spreek je af wie de bank is. Aan haar/hem worden alle taken die voor elkaar gedaan worden 

gemeld. Neem deze taak zelf op jou als je problemen voorziet bij de functie.  

Spreek goed af wat de koers is: hoeveel munten/biljetten kan je verdienen per 

kwartier, half uur, ... De koers wordt vermeld bij de spelregels.  

 



De leerlingen moeten telkens op voorhand tot een akkoord komen: ‘als jij dit voor 

mij doet, krijg jij zoveel'. Deze overeenkomst kan men in de vorm van een biljet maken. Dit 

biljet kan dan gebruikt worden als ‘munt’. Zie voorbeeld van een zelfgemaakte munt.  

Maak een lijst met de leden van je gemeenschap: wie doet mee? Dit kan je doen in 

de vorm van een ‘verklaring voor akkoord’ bij de spelregels.  

 

Er zijn verschillende systemen mogelijk. De leerlingen beslissen zelf over hun systeem. Hier 

enkele richtvragen:  

 Werken ze met een banksysteem, of houdt elke leerling zijn verdiende munten 

gewoon bij?  

 Krijgt iedereen om te beginnen x aantal muntjes, of kan men schulden opbouwen?  

 Als het mogelijk is om schulden aan te gaan, moet je ook een bank hebben die de 

schulden en de winsten van iedereen bijhoudt.  

 Kunnen leerlingen ook thuis helpen en zo munten verdienen? Zo ja: werken we met 

een startsom? Dan moeten ze thuis ook een startsom krijgen. Misschien werken we niet met 

een startsom? Dan is er geen probleem. In beide gevallen moeten hun namen wel op de 

ledenlijst van de gemeenschap komen. 

Het muntsysteem in de praktijk  

Als iedereen het eens is over de spelregels, beginnen de leerlingen met zaken voor elkaar te 

doen. Stel een termijn op waarbinnen er gewerkt wordt, bv. een week.  

 

Enkele voorbeelden van zaken die de leerlingen voor elkaar kunnen doen:  

helpen met huiswerk, iets uitleggen, helpen met boekentas klaarmaken of boterhammen 

smeren, helpen bij het lezen, het spellen, het rekenen, ... ...Vergeet niet dat het hier gaat over 

dingen voor elkaar doen, en niet om dingen te ‘verkopen’.  

 

Het resultaat  

Als de termijn verlopen is, tel je de hoeveelheid zelfgemaakt geld dat de klas samen 

heeft verdiend. Opgelet, het gaat hier over een gezamenlijke opdracht, niet over individuele 

prestaties.  

Schrijf samen een brief aan meter Jetteke en steek de verdiende centjes bij in de 

envelop.  

Wat moet er nog in de envelop?  

het stappenplan (dit eerder al vermelden zodat het duidelijk is dat de leerlingen naar 

dit doel toe werken). Meter Jetteke moet immers zelf ook een groep oprichten waarmee ze 

afspreekt om de munt te gebruiken. Anders werkt het niet.  

de spelregels.  

Het is ook leuk om meter Jetteke ideeën te geven wat ze zelf allemaal zou kunnen 

doen om centjes te verdienen met dat nieuwe geld. Je kan bijvoorbeeld een lijst in de 

envelop toevoegen met wat de leerlingen allemaal hebben gedaan om geld te verdienen.  



Doe na een tijdje alsof er weer een brief van meter Jetteke is toegekomen en lees 

deze voor.  

Pas brief 2 van meter Jetteke hiervoor aan.  

 

Reflectie 

De leerlingen knutselen ronde gezichtjes in papier met een droevig, neutraal of blij mondje. 

Ze maken er een tekstballonnetje bij waarin ze schrijven hoe ze de activiteit vonden en 

waarom.  

Hang de gezichtjes op in de klas. De leerlingen stellen hun gezichtje voor en vertellen erover.  

 

 

 

 


