Zakgeld?!
Hebben jullie kinderen thuis zakgeld? Is het zakgeld meteen op? Wordt er ook
gespaard? Ooit gebruik gemaakt van een kasboekje? Hoeveel zakgeld geven
jullie thuis?
Leren omgaan met geld hoort bij de opvoeding van een kind. Om kinderen bewust te
leren omgaan met geld is het geven van zakgeld een goede manier. Je kunt hier
mee beginnen rond de leeftijd van 6 jaar. Op deze leeftijd hebben de kinderen het
besef van waarde van geld. Op school gaan ze hier mee aan de slag tijdens de
rekenlessen.
Het is verstandig om in het begin het zakgeld in de vorm van munten en briefjes te
geven in plaats van een bedrag te storen op een bankrekening Door geld zichtbaar
te maken krijgen kinderen inzicht in de waarde van geld. Naarmate ze ouder worden
kun je overstappen naar een rekening.
De hoeveelheid zakgeld
Hoeveel zakgeld geef je nu aan een kind? Dit is voor ieder gezin anders. Het hangt
niet alleen af van je eigen financiële situatie. Zet samen met je kind op een rijtje wat
hij of zij er van moeten kopen. Zijn dit cadeautjes voor binnen het gezin of ook voor
vriendjes en vriendinnetjes? Moeten ze met dit geld ook leren sparen?. Is het
zakgeld het enige geld wat jouw kinderen krijgen of kunnen ze ook iets verdienen
met klusjes of op een andere manier? . Al deze factoren bepalen de hoeveelheid van
het zakgeld. Kijk op de site van het Nibud voor de gemiddelde bedragen per leeftijd.
Leren omgaan met geld
Kinderen verschillen in hun omgang met geld. Het ene kind geeft al zijn zakgeld
meteen uit, terwijl het andere kind alles spaart. Om ze te leren hoe ze met hun
zakgeld om kunnen gaan, kun je een kasboek maken. Schrijf samen op wat ze aan
geld krijgen en wat ze er allemaal van kopen. Zo krijgen kinderen inzicht in hun
uitgavenpatroon Je kunt je kinderen zo leren dat ze nadenken over of een aankoop
nuttig is, of dat ze er over hebben nagedacht dat ze genoeg geld overhouden omdat
ze later nog een cadeautje moeten kopen
Begin met zakgeld per week, zodat dit ook te overzien is. Door middel van een
kasboek zien de kinderen die vooral sparen dat hun vermogen groeit. Stimuleer ze
dan ook eens om iets voor zichzelf te kopen.
Op = op
Kinderen leren middels zakgeld hun uitgaven af te stemmen op het geld wat ze
krijgen. Op is ook echt op. Leen je kind dan ook geen geld, anders ervaren ze niet
dat uit moet komen met het geld wat ze hebben gekregen en/of verdiend. Het is niet
erg om hierin fouten te maken, ze leren hier juist van. Zorg voor een vast moment dat
de kinderen hun zakgeld krijgen, zodat ze hier rekening mee kunnen houden in hun
bestedingspatroon.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin
via info@cjgregioarnhem.nl of 088-3555000. Kijk voor meer informatie over
opvoeden en opgroeien op onze website: www.cjgregioarnhem.nl.

