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Aalsmeer!
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Klas T4b van het Petuniacollege krijgt een rondleiding op de bloemenveiling in
Aalsmeer. Hun economieleraar, de heer Wouters, vindt dat de leerlingen hier
veel economische kennis mee kunnen opdoen.
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Gebruik informatiebron 1.
Meneer Wouters heeft van de directie van de school maar € 125 subsidie
gekregen voor de rondleiding. Gelukkig kunnen de 23 leerlingen van de klas op
de fiets naar de bloemenveiling. Meneer Wouters gaat mee als begeleider.
Een gids vertelt wat er op de veiling allemaal gebeurt.
Æ Hoeveel moet elke leerling bijbetalen zodat meneer Wouters genoeg geld
voor het uitstapje heeft? Meneer Wouters betaalt zelf niet. Rond je antwoord
af op een veelvoud van 5 cent. Schrijf je berekening op.

De gids begroet klas T4b. “Goede morgen! Welkom op de veiling. We beginnen
met de rondleiding. Als eerste kijken we naar de veilingklok. Hier zien we voor
welke prijs de bloemen verkocht worden. De prijs staat op de klok in centen. Op
de klok beginnen we hoog. De wijzer gaat steeds lager. Als je wilt kopen druk je
op een knop en voor die prijs wordt er verkocht.
Hier is net een partij bloemen verkocht aan bloemist Albert Amstelveen.
Je ziet de prijs waarvoor één bloem verkocht is.”
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“Je ziet hier de prijs waarvoor één bloem is verkocht. Dat is maar liefst 50
procent beneden de gemiddelde prijs”, zegt de gids.
Wat is de gemiddelde prijs van één bloem?
A
4,5 cent
B 12 cent
C 13,5 cent
D 15 cent
E 18 cent
F 21 cent
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Voor alle bloemen is een minimumprijs vastgesteld. Als de prijs daar beneden
komt, wordt deze partij niet meer verkocht, maar vernietigd.
Wat is het doel van het vernietigen van de bloemen?
A Hierdoor wordt het aanbod van deze bloemen groter en de prijs kan
daardoor dalen.
B Hierdoor wordt het aanbod van deze bloemen groter en de prijs kan
daardoor stijgen.
C Hierdoor wordt het aanbod van deze bloemen kleiner en de prijs kan
daardoor dalen.
D Hierdoor wordt het aanbod van deze bloemen kleiner en de prijs kan
daardoor stijgen.
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Gebruik informatiebron 2.
Albert Amstelveen heeft net een partij bloemen gekocht. Hij maakt er boeketten
van. Voor een boeket heeft hij 9 stelen nodig. De bloemen kosten € 0,09 per
steel. Verder gebruikt hij wat ander materiaal om het boeket compleet te maken.
Per boeket kost dit andere materiaal inkoop € 0,50. “Van de 10 boeketten die ik
inkoop, verkoop ik gemiddeld maar 7 boeketten voor de normale prijs.
2 Boeketten verkoop ik voor € 8,40 en 1 boeket moet de prullenbak in.”
Æ Bereken de brutowinst op deze 10 boeketten. Schrijf je berekening op.
De btw mag je buiten beschouwing laten.
De leerlingen van de klas vinden de normale verkoopprijs heel hoog in
vergelijking met de inkoopprijs. “Toen ik nog met mijn bloemen op de markt
stond, verkocht ik soms mijn bloemen beneden de inkoopprijs,” zegt Albert.
“Maar ja, dat heb je soms met bloemen.”
Æ Verklaar waarom het verstandig was van Albert om zijn bloemen op de markt
soms met verlies te verkopen.
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Aalsmeer!
Informatiebron 1
Van de site van Bloemenveiling Aalsmeer:
Iedere werkdag tussen 7.00 en 11.00 uur bent u van harte welkom bij
Bloemenveiling Aalsmeer. U krijgt informatie door middel van een audiosysteem
langs de route (beschikbaar in zeven talen).
Het is ook mogelijk om de veiling te bezoeken onder begeleiding van een
professionele gids.
Tarieven
Volwassenen
Kinderen (6 t/m 11 jaar)
Groepen (vanaf 15 personen)

€ 4,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p. Gratis toegang voor
begeleider en buschauffeur.
€ 75

Gids

Informatiebron 2
advertentie bloemist Albert Amstelveen

boeket herfst in warme kleuren
€ 21,00 (excl. btw)
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