
PERSUITNODIGING

Wethouder Schroor benoemt Mini-minister van
Financiën Groningen

Op vrijdag 31 maart reikt wethouder Schroor diploma’s uit aan Groningse

basisscholieren die deelnemen aan het Nationaal Geldexamen. Dit doet de

wethouder in het kader van de Week van het Geld (27 – 31 maart). Naast de

uitreiking benoemt Schroor ook de mini-minister van Financiën van deze regio.

Dit is de leerling met het beste antwoord op de vraag: ‘Als jij wethouder van

Financiën zou zijn, waar zou je dan je geld aan uitgeven?’ Deloitte faciliteert dit

jaar voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen. Het doel is dat kinderen uit

groep zeven en acht bewuster met geld leren omgaan.

Graag nodigen wij u uit om bij de uitreiking en benoeming aanwezig te zijn. Verwacht een

feestelijk tafereel waarbij wethouder Schroor samen met zo’n 40 kinderen en leraren de week

van het Geld viert. Tijdens het event is er de gelegenheid om persfoto’s te maken, vragen te

stellen aan Schroor en de woordvoerders van Deloitte en videoverslag te doen. Aanmelden kan

door een mail te sturen naar hanne@merktroubadour.nl.

Details persevent

Wat: Uitreiking diploma’s Nationaal Geldexamen

Door: Wethouder Schroor

Waar: Eemsgolaan 15, Groningen

Wanneer: Vrijdag 31 maart

Aanvang: 09:00u

Einde: 10:45u

Persaccreditatie: hanne@merktroubadour.nl

Contactpersoon: Hanne Gerhards, 06 11 95 18 93

Programma

Om 10:15u reikt wethouder Schroor de diploma’s van het Nationaal Geldexamen uit. U kunt

eventueel ook eerder bij het event terecht zodat u de leerlingen ziet tijdens het maken van het

Geldexamen. Hierna het programma:  
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09:00u - Aanvang pers (optie)

09:15u - Start Nationaal Geldexamen

10:00u - Aanvang pers

10:15u – Feestelijke diploma-uitreiking en bekendmaking mini-minister van Financiën  

11:00u – Einde programma

Over het Nationaal Geldexamen 

Het Nationaal Geldexamen vindt plaats tijdens De Week van het Geld. De Week van het Geld is

een jaarlijks initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats van 27 tot en met 31

maart. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe

samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht

bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs. Meer

informatie over het Nationaal Geldexamen is beschikbaar via: www.geldexamen.nl.

Einde persuitnodiging

Neem voor meer informatie over de uitreiking van het Nationaal Geldexamen en interview-

aanvragen contact op met Merktroubadour, Hanne Gerhards: hanne@merktroubadour.nl of

telefonisch via 06 11 95 18 93.
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