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Wie is Jordy ?

Papa Alex.

Grote broer Ricky 

Grote broer Robby

mama



De beste band heeft Jordy met zijn mama en Robby. 

Jordy en Robby gaan naar dezelfde school.



De vrienden van Jordy



Werken rond armoede

Werken met Jordy maakt de kleuters ervan bewust wat 
armoede concreet betekent, thuis en op school. Ze zien hoe 
armoede voor uitsluiting kan zorgen en ontwikkelen 
empathie voor leeftijdsgenoten. Tegelijk voelen kinderen in 
armoede zich aanvaard en gesteund omdat ook hun verhaal 
aan bod komt. 



Buitenkant armoedeweb



Binnenkant armoedeweb



Eerder verschenen in de reeks 





Materiaal
Vertelplaten

10 platen A3 Formaat
€ 10,00

Didactische verwerking

91 p.
€ 15,00

Subthemaprenten

5 platen A3 Formaat
€ 5,00



Kernbeleving: Geld wat is dat eigenlijk?  

Subthemaprent 1



Kernbeleving: Wat wil je later worden?

Subthema prent 2 



Kernbeleving: ‘t is kapot wat nu? 

Subthemaprent 3 



Subthema prent 4 

Kernbeleving: Wat als je niet veel geld hebt?



Subthemaprent 5

Kernbeleving: ‘t is niet al geld dat telt  





Hoe komt het dat een klein geldbriefje veel 
waard is en een groot stuk papier om op te 
tekenen veel minder? Als je betaalt met de 
telefoon, waar zit dat geld dan? 
Wat is dat eigenlijk, geld?

KERNBELEVING

Gesprekje a.h.v. 
subthemaprent

OPWARMER

Jordy zoekt geld. Het verhaal 
NED 1.5, 2.6 / WO 1.5, 1.6, 2.2 

ACTIVITEIT 1

Ontdek- en onderzoekhoek 
WT 2.1, 2.5,2.6 / WI 1.1, 1.4 / NED 2.4, 2.5 

ACTIVITEIT 2

Wat is geld?
MM 1.9,2.2 / WI 2.1/ NED 2.2

ACTIVITEIT 3

GELD, wat is dat eigenlijk? 



• Kolet Janssen en Marlies Algoet (auteurs)
• Klaas Verplancke (illustrator) 
• Artevelde, Odisee en PXL, 

Educatieve Bachelors in het Kleuteronderwijs

Jordy kwam tot stand in samenwerking met



Bedankt! 
Hebben jullie nog vragen?  

Neem gerust contact op met Welzijnszorg.
Kusum.mertens@welzijnszorg.be

mailto:Kusum.mertens@welzijnszorg.be
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