
Geld graad 3 

 

Geld is een bril, geluk is dat ook 
 

Lesvoorbereiding 

 

Voeg je eigen e-mailadres in de e-mail van Jada in en pas de datum aan. Toon de mail op het 

smartboard.  

Leuk maar niet noodzakelijk: 2 verschillende oude brillen zonder versterkte glazen  

Geef deze les eventueel in het ICT-lokaal. 

Verwondering 

Doe alsof je een e-mail van Jada hebt gekregen. Lees hem voor.  

Wij gaan Jada helpen om 'rijk zijn' beter te begrijpen.  

 

Kennis 

Opzoekwerk  

De leerlingen zoeken op de kaart waar Bali ligt.  

 

Tip:  

ICT-opdracht. De leerlingen zoeken op www.scholieren.com meer informatie over Bali. Ze zoeken 

het antwoord op de vraag: hoe arm of rijk zijn de Balinezen?  

 

Woordspin  

Verdeel de leerlingen in groepjes van vier of werk klassikaal. De leerlingen maken een 

woordspin rond het woordje “rijk”.  

 

Tip:  

Woordspinnen kan je ook op de computer maken. Voor meer informatie hoe je dit best aanpakt, 

zie Nuttige links, methodiek.  

Overloop de woordspinnen en maak één grote woordspin op bord.  

Maak aan de hand van 2 kolommen in de woordspin een onderverdeling tussen  

de gebeurtenissen, beroepen, handelingen,... waar je rijk/arm van wordt,  

de materiële zaken waar rijk zijn mee geassocieerd wordt.  

Bespreek vervolgens de associaties die uit de woordspin komen:  

Wanneer ben je rijk?  

 

Er zijn verschillende antwoorden gegeven wat het betekent om rijk te zijn. Alle antwoorden 

zijn natuurlijk goed:  

Wie heeft gelijk?  



Is het mogelijk dat iedereen gelijk heeft? Waarom (niet)?  

 

De briltheorie  

Leg uit dat het antwoord afhangt van de bril waarmee je kijkt. Verduidelijk aan de hand van 

de uitdrukking “door een roze bril kijken”.  

Wat betekent deze uitdrukking?  

Wat zou de uitdrukking “door een zwarte bril kijken” willen zeggen?  

Hebben wij altijd een bril op waarmee we naar de werkelijkheid kijken? Waarom 

denk je dat (niet)?  

Leg nu het verband met de antwoorden in de 2 kolommen:  

Hoe zou je de bril benoemen van alle antwoorden die in de materiële kolom staan? 

Waarom?  

Hoe zou je de bril benoemen van alle antwoorden die in de niet-materiële kolom 

staan? Waarom?  

Beslis samen hoe je de materiële bril zou noemen en hoe je de niet-materiële bril 

zou noemen.  

 

De briltest  

Maak twee brillen uit karton met behulp van de brilpatronen. De ene bril is de materiële bril, 

de andere de niet-materiële bril.  

 

Geef twee leerlingen elk een bril. Benoem een goedkoop, redelijk nutteloos voorwerp.  

Elk vanuit zijn eigen brilperspectief beantwoorden de twee leerlingen de vraag: “Is dit 

voorwerp veel waard?”, en beargumenteren het. Let goed op dat ze vanuit hun 

brilperspectief antwoorden, en niet vanuit hun eigen standpunt.  

Doe dezelfde oefening met volgende twee verhalen:  

 

De diamanthandelaar  

Er was eens een diamanthandelaar. Hij was zo rijk dat hij zijn badkamer liet bezetten met 

de mooiste diamanten zodat zijn vrouw zich er elke ochtend in kon spiegelen. Zijn 

kinderen liepen met de mooiste kleren, en wat zij hem ook mochten vragen, kregen ze.  

Het spreekt voor zich dat de diamanthandelaar en zijn familie erg trots waren op hun 

mooie huis en prachtige kleren. Ze waren dan ook erg bang dat ze het zouden verliezen. 

'Hoe dan?', zou je kunnen vragen ... Wel, een dief zou de diamanten uit de badkamer 

kunnen komen roven, iemand zou wel eens zijn jas kunnen verwisselen met hun mooie 

maar dure jas, of of ... De diamanthandelaar en zijn familie konden wel duizend manieren 

bedenken waarop hun rijkdom kon worden afgenomen.  

Daarom spraken ze met niemand. Dat leek hen het veiligste.  

En als iemand hen zou uitnodigen op bezoek (wat nooit gebeurde), zouden ze altijd even 

snel de andere kant op kijken en vlug "nee, dank je" zeggen.  

De leerlingen bespreken de rijkdom van de handelaar:  

Wat betekent het voor de diamanthandelaar om rijk te zijn?  



Wat maakt zijn rijkdom mogelijk voor hem en zijn familie?  

 

Mijn oma en ik  

Oma is een beetje gek. Waarom, zul je vragen? Wel, ze ziet er erg respectabel en voornaam 

uit, maar als je haar zou horen zingen, zou je denken dat ze een klein schoolmeisje was 

dat haar eerste vieze woordjes heeft geleerd.  

Omdat ik zelf van mama en papa geen vieze woordjes mag zeggen, vind ik het ontzettend 

fijn om oma te horen zingen over vogeltjes met veertjes aan hun poepjes, en boerinnekes 

met doorzichtige rokjes.  

Maar oma zingt niet zomaar liedjes. Nee! Voor wat hoort wat, zegt ze altijd.  

Dus help ik haar met boodschappen doen, of opruimen, want geld om huishoudhulp te 

betalen heeft ze niet. Ondertussen zingt ze de gekste liedjes. Wat een pret hebben we zo 

samen. De liedjes die ik van haar leer ... dat is ons geheim. Van oma en mij 

 

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: 

Lees het verhaal 'De rijke bramenplukker' voor. 



 
Hoofdvraag:  

Maakt geld gelukkig? 
 

Subvragen: 

Wanneer is iemand gelukkig? 

Kunnen we met geld dromen kopen? 

Moeten we geld gebruiken om elkaar te helpen? 

Voelen mensen zich altijd goed als ze geld uitgeven? 

Mogen we ruzie maken over geld? 

Mag iedereen zelf over zijn geld beslissen? 

 

geld 

macht vrijheid 

dromen keuzes 

voor 

anderen 

jezelf 

helpen plezier 



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 

Het grote bril-experiment  

Verdeel de klas voor één dag in twee groepen. Elke groep heeft voor die dag een 

andere bril op. De ene groep heeft de materiële bril op, de andere de niet-materiële.  

De “materialistische brillen groep” bekijkt die dag alles vanuit het materialistische 

perspectief. Telkens als een leerling uit deze groep iets krijgt dat geld waard is, mag hij een 

sticker op zijn eigen trui plakken. Hij mag ook stickers op anderen plakken, als zij iets hebben 

gekregen dat geld waard is. Zo kan hij visualiseren hoe rijk hij of iemand anders is. Hoe meer 

stickers iemand heeft, hoe rijker.  

De "niet materialistische brillengroep” kijkt naar de dingen vanuit het andere standpunt: wat 

maakt mensen blij? Telkens een leerling door iemand geholpen wordt of als iemand iets liefs 

tegen hem zegt, mag hij een sticker op zijn eigen trui plakken, want het maakt hem rijk. Hoe 

meer hij geholpen wordt of aardige dingen te horen krijgt, hoe meer stickers hij zelf krijgt en 

hoe rijker hij wordt.  

Beide groepen noteren telkens de reden waarom ze de sticker hebben opgeplakt.  

Maak het onderscheid tussen beide groepen visueel, bijvoorbeeld door een grote 

sticker in een bepaalde kleur. Je kan ook zelf brillen knutselen met de leerlingen.  

De leerlingen ontwerpen een materialisten-sticker en een niet-materialisten-sticker. 

Vermenigvuldig ze zodat elke leerling genoeg stickers heeft om op truien te plakken.  

De leerlingen doen het bril-experiment gedurende een hele dag.  

Maak op het einde van de dag samen met de leerlingen de balans op:  

Wie heeft er de meeste stickers?  

Vertel over de stickers: waarom heb je jezelf of iemand een sticker gegeven?  

 

Het bril-experiment ‘gecoverd’  

‘Rijk in 1 dag’: de leerlingen schrijven een aantal tips op waarmee zij rijk kunnen worden in 1 

dag.  

 

Tip:  

De leerlingen maken een folder: ‘Rijk in 1 dag’ voor de andere leerlingen en ouders.  

Jada gemaild  

De leerlingen schrijven elk een e-mail naar Jada met hun bevindingen over ‘rijk zijn’ naar 

wereldlesidee@djapo.be. Dit is een actief e-mailadres en wordt regelmatig gecheckt door 

een Djapo-medewerker.  

 



En 's avonds in mijn bed lig ik te lachen met de gekke liedjes die mijn oma mij die dag weer heeft 

geleerd.  

De leerlingen bespreken de rijkdom van oma en haar kleindochter.  

Oma en het hoofdpersonage hebben niet veel geld. Zijn ze gelukkig? Waarom 

wel/niet?  

Zou je kunnen zeggen dat ze rijk zijn? Waarom wel/niet?  

Als de twee verhalen per twee besproken zijn, kan je ze nog eens klassikaal bespreken.  

 

Reflectie 

Bespreek:  

Wat is het moeilijkst? En het leukst? Leven met een materialistische bril of leven met 

een niet-materialistische bril?  

Welke bril hebben de mensen rondom ons op? Waaraan zie je dat?  

Welke bril heeft Jada op denk je? Waarom denk je dat?  

 


