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Met deze vragenlijst willen we je op weg helpen om je financiële situatie onder controle te krijgen. Er volgen 

enkele vragen en oefeningen.  Sommige hebben te maken met geldzaken, andere helemaal niet. De 

bedoeling is om na te gaan hoe gemakkelijk of moeilijk je bepaalde dingen vindt. Na afloop kan je 

hulpverlener je feedback geven. 

 

1. Ik vind het …….moeilijk om brieven van de overheid of van schuldeisers te lezen en te begrijpen. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

2. Ik vind het ……….moeilijk om formulieren in te vullen. 
-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 

Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 
soms niet 

 
3. Ik vind het ………..moeilijk om een brief te schrijven. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

4. Ik vind het ……..moeilijk om mijn telefoonafrekening te lezen en te begrijpen 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

5. Ik vind het ……….. lastig om aan mijn rekeninguittreksels te zien wat er van mijn rekening is 

gegaan. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

6. Ik vind het ………. moeilijk om te weten hoeveel ik ongeveer in de winkel zal moeten betalen. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

7. Ik open en lees belangrijke brieven en zoek hulp als ik ze niet begrijp. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
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8. Ik heb een mijn financiële administratie op orde en kan belangrijke papieren en gegevens 

terugvinden 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

9. Als ik minder geld heb, lukt het mij om mijn uitgaven daar op aan te passen. 
-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 

Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 
soms niet 

 
10. Ik betaal mijn rekeningen op tijd. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

11. Ik weet precies hoeveel geld ik deze maand nog kan uitgeven 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

12. Ik heb een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven per maand waardoor ik weet wanneer er 

bepaalde grote uitgaven komen. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

13. Ik reken altijd of er voldoende geld is voor noodzakelijke of geplande uitgaven voor ik iets koop. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

14. Ik probeer geld opzij te zetten om grotere uitgaven of duurdere maanden op te vangen. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
 

15. Ik kan goed het onderscheid maken tussen uitgaven die ‘moeten’ en uitgaven die ‘mogen’. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal niet       Niet          Soms wel         Wel             Echt wel 

soms niet 
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Mevrouw Peeters krijgt een uitnodiging om haar kind in te schrijven in de kleuterschool. 

 

 

 

 
Kleuterschool “De Regenboog” 

Kerkplein 80 

2620 Hemiksem 

 

Hemiksem, 27 oktober 

 

Betreft: Inschrijving kleuterschool 

 

Geachte Mevrouw Peeters 

 

Naar aanleiding van uw aanmelding in het elektronisch aanmeldingssysteem van onze gemeente zijn we blij u te 

kunnen meedelen dat er voor uw kind een plaats is gereserveerd in onze school.  

 

We willen u dan ook graag uitnodigen om op maandag 13 november uw kind in te schrijven in onze school en 

een gesprek te hebben met de juf van de instapklas, Nancy Mertens. De inschrijving en het gesprek vinden plaats 

van 17u30 tot 18u30. 

 

Om de inschrijving in orde te maken, hebben we een pasfoto van uw kind en een document waarop het 

rijksregisternummer van uw kind vermeld staat nodig. Wij ontvingen reeds een afschrift van de geboorteakte 

van uw kind met het rijksregisternummer. Kan u een recente pasfoto meebrengen? 

 

Als u toch zou kiezen voor een andere school willen we dat graag weten. Kan u dan voor 8 november 

telefonisch contact opnemen met Mevrouw De Bie op nr. 0485 18 92 61. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Malby Crets 

 

16. Wat moet mevrouw Peeters doen om haar kind in te schrijven in de Regenboog? 

o Ze moet naar het inschrijvingsmoment komen op 13 november 

o Ze moet telefoneren 

o Ze moet haar kind inschrijven via het elektronisch aanmeldsysteem 

 

17. Hoe laat moet ze aanwezig zijn om haar kind in te schrijven? 

o Om 14u30 

o Om 17u30 

o Om 18u30 

 

18. Wat moet mevrouw Peeters meebrengen? 

o Een geboorteakte 

o Het rijksregisternummer van haar kind 

o Een recente pasfoto 
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19. Geef met een kruisje aan welke munten en/of biljetten je nodig hebt om gepast het bedrag van 

5,67 euro te betalen. 

 
 

        

         

 

20. Het zijn solden. Deze schoenen zijn geprijsd aan -50%. Hoeveel moet je nog betalen?  

 

Vul in:  ____________ 

 

 

 

21. Hoeveel moet je betalen als je de volgende dingen koopt? 

 

Vul in:  ____________ 

 
 € 2,65  € 1,20  € 0,80 

 

22. Ik moet mijn eigen schulden oplossen. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal oneens       Oneens         Niet oneens,             Eens        Helemaal eens  

Niet eens 
 

23. Ik geef deze maand minder geld uit aan kleding, roken, uitgaan of eten. Dan houd ik meer geld 

over. 

-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 
Helemaal oneens       Oneens         Niet oneens,             Eens        Helemaal eens  

Niet eens 
 

24. Het is heel normaal om nu iets te kopen en het later te betalen. Dat doet bijna iedereen.  
-----------O------------------------O------------------------O------------------------O------------------------O----------- 

Helemaal oneens       Oneens         Niet oneens,             Eens        Helemaal eens  
Niet eens 
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