Beursspel
Doel:
Verdien zo veel mogelijk geld!
Voorbereiding:
Maak aanplakbiljetten voor de prijzen van de aandelen per beurs
Verdeel het geld en de aandelen in vieren (bij vier beursen)
Geef iedere beurs een stift om de koersen te veranderen.
Zet bij iedere beurs een stoel en een tafel neer
Spel:
De kinderen krijgen aan het begin van het spel allemaal een aandeel. Dit aandeel
gaan ze bij een van de beursen verkopen. Een aandeel Warchild leveren ze in bij
New York en absoluut niet bij Amsterdam.
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De kinderen lopen van de ene naar de andere beurs om er voor te zorgen dat ze
zoveel mogelijk geld verdienen.
Maar ja als je geld verdient komt daar natuurlijk altijd de belastingdienst om de hoek
kijken… Krijgt de inspecteur je te pakken kost je dat geld! Het ligt aan de
hoeveelheid geld hoeveel de inspecteur afpakt. Eigen inschatting. (als het kan 2
inspecteurs, kunnen ze de kinderen opjagen…) Dit spel kan heel erg lang duren. De
kinderen doen er makkelijk 2 uur of langer over.
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De handelaren verhogen en verlagen hun koers naar eigen inzicht.
Voorbeeld voor Amsterdam:
Jantje Beton en Dierenbescherming zullen vrij snel verkocht worden. Als er weinig
van over zijn, gaat de prijs omhoog.
Van WarChild en het WNF komt op een gegeven moment een overschot, dat doet
de prijs weer dalen. Zo kun je heerlijk spelen met de prijzen. Laat de beursen het
eerste half uur tot een maximaal bedrag van 50 euro gaan. Na een half uur kunnen
ze dan tot een max van 100 gaan. Weer wat later kan de maximale prijs weer
omhoog.

Belangrijk:
De kinderen mogen 1 aandeel kopen en/of verkopen
Ze mogen met meerdere aandelen in hun handen lopen.
Na een bepaalde tijd laat je de kinderen 3 aandelen kopen en/of verkopen. Dan wel
dezelfde aandelen (anders worden de handelaren gek!)
Geef de kinderen heel duidelijk aan wanneer het kopen bij de beursen stopt. Daarna
hebben ze nog een paar minuten om de overgebleven aandelen te verkopen. Laat
dan de prijs volkomen los. Handelaren kunnen dan de prijzen opdrijven door flink
met elkaar te concurreren.
Spelleider, ben je zelf een van de handelaren, zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je
alle aandelen van Unicef te pakken krijgt. Beetje strijd tussen de handelaren
onderling is voor de leiding ook erg leuk!
Gouden regel: verkreukt geld is niets waard en verkreukte aandelen ook niet… (niet
al het geld zal even netjes zijn, maar zo kun je het nog een keer gebruiken)

Veel plezier!
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