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Rekenen in secretariële
functies
TAAK 1
GELD

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak leer je:
1. welke twee soorten geld er zijn
2. welke manieren van betalen er zijn
3. wat de kenmerken van de euro zijn.

Opdracht 2 Geld

Geld is handig om mee te betalen.
Je ruilt je geld voor iets wat je wilt hebben of wat je nodig hebt.

Er zijn twee soorten geld:
1. contant geld
2. geld dat op een bankrekening staat.

Contant geld of chartaal geld is geld dat je kunt aanraken: munten en biljetten.
Als je een bedrag precies betaalt, dan betaal je gepast.

Geld op je bankrekening heet giraal geld. Je kunt het niet aanraken. Toch kun je ermee betalen.
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a. Betaal je contant of met je bankrekening? Kies het juiste antwoord.
Je koopt een game op internet. chartaal / giraal
Je koopt een bos bloemen voor je oma. Je betaalt met een briefje van tien euro. chartaal / giraal
Je koopt een tosti in de kantine en betaalt met je pinpas. chartaal / giraal

b. Hoe heten alle munten en bankbiljetten samen?
Chartaal geld
Giraal geld

c. Hoe noem je het geld dat op een bankrekening staat?
Chartaal geld
Giraal geld

Opdracht 3 Betalen

In het jaar 2002
De landen van de Europese unie krijgen één munt: de euro. De euro heeft aan de ene kant de waarde
van de munt, en aan de andere kant de nationale zijde. Die ziet er in elk land anders uit.

a. Wanneer is de euro geïntroduceerd?

b. Er zijn veel manieren om te betalen. Welke manier gebruik jij meestal?
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c. Zet het goede woord op de lege plek.
Kies uit: - contant geld - automatische incasso - pinpas

Bij de betaalautomaat van een winkel betaal je met je

Munten en bankbiljetten heten
Je geeft een bedrijf toestemming om geld van jouw rekening af te schrijven.
Dat heet

Opdracht 4 Munten en bankbiljetten
a. Teken het euroteken.

b. Welke euromunten zijn er?

c. Welke eurobankbiljetten zijn er?

Opdracht 5 Echtheid van geld

Eurobiljetten hebben enkele echtheidskenmerken. Die zijn moeilijk na te maken. Als alle
echtheidskenmerken aanwezig zijn, dan is het waardepapier vermoedelijk geldig. Ontbreekt een
echtheidskenmerk, dan is het waardepapier waarschijnlijk een vervalsing en dus ongeldig.
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Welk echtheidskenmerken hebben biljetten?

TAAK 2
POST EN POSTCODE

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak leer je:
1. wat een postcode is
2. hoe je de post moet sorteren.

Opdracht 2 De postcode

In Nederland hebben alle adressen een postcode. Die heeft vier cijfers en twee letters.
De cijfers zijn een getal tussen 1000 en 9999. De eerste twee cijfers geven de regio aan. De tweede twee
cijfers geven (een deel van) een plaats aan.
De twee letters geven de buurt en straat aan. Hiervoor zijn alle letters van het alfabet gebruikt.
De postcode wordt gebruikt om de uitgaande post te sorteren. Het sorteren gaat op volgorde:
• Op regio, de eerste twee cijfers
• Op de plaats of een deel ervan, de tweede twee cijfers
• Op de buurt en de straat, de twee letters.
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a. Waar bestaat de postcode uit?

De postcode in Nederland bestaat uit cijfers en

letters.

b. Welke cijfers of letters horen bij de omschrijving?

de tweede twee cijfersDe buurt en de straat

de lettersDe regio

de eerste twee cijfersDe plaats of een deel ervan

Opdracht 3 Uitgaande post

Uitgaande post is post die je verstuurt. Je moet op de post zetten waar de post naartoe gaat. Dat heet
adresseren.

Uitgaande post adresseren
Voor het juist adresseren van post geldt de regel:
Bedrijfsnaam
Naam van de persoon
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Uitgaande post
Uitgaande post legt deze route af: De post gaat
1. in de brievenbus
2. naar het dichtstbijzijnde postsorteercentrum
3. naar het lokale postsorteercentrum
4. met de bezorger mee naar het adres van bestemming.

Uitgaande post sorteren
De uitgaande post moet je sorteren. Je maakt twee stapels.
1. Een stapel post met de postcodes binnen de regio van het dichtstbijzijnde postsorteercentrum
2. Een stapel post voor alle andere postsorteercentra.

Op de brievenbus zie je welke postcodes naar het dichtstbijzijnde postsorteercentrum gaan.
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a. Wat is de juiste volgorde van adresseren?

Straat en huisnummer

Persoonsnaam

Bedrijfsnaam

Postcode en woonplaats

b. Welke route legt de uitgaande post af?

Post gaat met de bezorger meet naar het adres van bestemming

Post gaat in de brievenbus

Post gaat naar het dichtstbijzijnde postsorteercentrum

Post gaat naar het lokale postcentrum

Opdracht 4 Inkomende post
Bekijk Film Post.

Inkomende post sorteren
De inkomende post moet je sorteren, zodat je de post efficiënt kunt verdelen. Bij een heel groot bedrijf
sorteer je zo:
1. Het gebouw
2. Het deel van het gebouw (soms noem je dat de vleugel van het gebouw)
3. De verdieping
4. De locatie.

Bij het sorteren van de post gebruik je postvakken. Ben je klaar met sorteren? Dan leg je de post per
vakje bij elkaar in de postkar. De post kan worden bezorgd.
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a. Vul het juiste woord in. Kies uit: - één - efficiënt - sorteren - eindlocatie - receptie - postkamer

De inkomende post moet je . Dan kun je de post

verdelen. Alle inkomende post komt op

plek in het bedrijf. Dat is meestal bij de . Een groot bedrijf heeft een

aparte . De post moet je sorteren op de .

Dat is het kantoor of de werklocatie van de persoon voor wie de post is bestemd.

b. Op welke manier sorteer je de inkomende post? Zet het in de juiste volgorde.

De verdieping

Het deel van het gebouw, de vleugel

Het gebouw

De locatie

11

Taak 2 Post en postcode


