
Het B-Bot.nl 
Geldspel

Maak het spel:
Knip de kaarten met de munteneenheden en briefgeld uit en plaats deze 
willekeurig onder een Transparante mat of schuif ze in de Transparante 
Pocketmat. Print daarnaast de vragen uit en houd deze appart. 

Spelregels:
Op het vragenblad vind je diverse inzichtsvragen over geld. Lees een van 
deze vragen voor en laat de leerlingen het antwoord raden. 
Nadat de leerlingen in de klas hebben overlegd kun je het precieze 
antwoord vertellen. Nu de leerlingen het bedrag weten is het de 
bedoeling dat ze dit bedrag bij elkaar gaan rijden met de Bee-Bot. 

Tips om het nog moeilijker te maken:
• De Bee-bot mag alleen maar linksaf en vooruit
• De Bee-Bot mag niet naar rechts
• De Bee-Bot mag niet over … (5 euro biljet) …

Spelvariant:
Ook tijdens de rekenles is dit spel in te zetten. Voorbeeldvraag: stel ik 
koop een pen voor € 1,75 en ik betaal met € 2,-. Hoeveel geld krijg ik dan 
terug?

Let op: deze kaartjes passen precies in de transparante pocket mat. Knip 
ze dus iets kleiner uit als jullie er voor kiezen om de kaartjes te lamineren.

 



























Inzichtsvragen over geld

• Hoeveel kost het om 10 minuten te douchen? (€ 0,12)
• Wat kost een Big Mac bij McDonalds? (€ 3,75)
• Hoeveel geld kost het jaarlijks om elke dag je telefoon op te  
 laden? (€ 0,62)
• Wat kost 1 liter benzine? (€ 1,75)
• Wat kost 1 brood gemiddeld? (€ 1,14)
• Wat kost een blikje cola gemiddeld? (€ 0,65)
•  Hoeveel kost gemiddeld een kilo appels? (€2,50)
•  Hoe duur is een kaartje voor de bioscoop? (€ 11,-)
•  Hoeveel kost de krant gemiddeld? (€ 3,-)
•  Hoeveel kost een postzegel gemiddeld? (€ 0,83)
•  Hoeveel kost 1 liter melk ongeveer? (€ 1,05)

Eigen vragen
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