
Snel naar 

>>bankvoordeklas.nl 

‘Leerzaam, 
teamgericht en 
interactief.’

‘De les was verhelderend 
voor de leerlingen.  
Ze hebben er veel  
van geleerd.’

Waarom een gastles Bank voor de klas? 
 Een gastdocent ontvangen in je klas is onwijs 

leuk en leerzaam! Een les duurt 90 minuten en 
als leerkracht hoef je niks voor te bereiden.

 Financiële educatie heeft nu geen vaste plek in 
het onderwijs. 

 Door kinderen financieel bewust te maken, wordt 
de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid 
op latere leeftijd. 

Bank voor de klas  
is een initiatief van

Vanaf de Week van het 
geld (27-31 maart) tot en 
met 16 juni 2023 geven 
bankmedewerkers met 
veel plezier gastlessen 
op basisscholen in heel 
Nederland. Zij gebruiken 
hiervoor de Cash Quiz.  
Een leuk interactief spel  
over goed omgaan met  
geld voor groep 6, 7 en 8. 

Gastles 
financiële 
educatie in 
jouw klas? 

Vraag ‘m 
snel aan op
>>bankvoordeklas.nl



Floor is een Rekenmeester 
Iemand die precies weet waar 
hij zijn geld aan uitgeeft. Een 
Rekenmeester kan prima sparen, 
maar is ook slim met geld uitgeven. 
De Rekenmeester zoekt naar 
aanbiedingen en koopjes. Een 
Rekenmeester kan goed rekenen 
en weet dus precies hoeveel geld 
er is. Van geld lenen houdt een 
Rekenmeester niet.

Luna is een Spaartopper
Iemand die liever spaart dan dat ze 
geld uitgeeft. Een Spaartopper kan 
heel goed sparen. Zelfs zo goed  
dat de Spaartopper het moeilijk  
vindt om geld uit te geven. Het  
liefste blijft alles op de spaarrekening 
staan. De Spaartopper zoekt altijd  
naar voordelige oplossingen. 
Spaartoppers houden van klusjes  
doen, maar alleen als vooraf  
bekend is hoeveel geld het oplevert.

Amir is een 
Geldwarhoofd 
Iemand die niet 
precies weet hoeveel 
geld hij uitgeeft. Een 
Geldwarhoofd weet dat 
sparen slim is, maar het 
lukt niet. Er zijn overal 
leuke spullen om te 
kopen. In geld uitgeven 
is een Geldwarhoofd 
dan ook supergoed.

Elvin is een Big Spender
Iemand die makkelijk geld uitgeeft. Een 
Big Spender kan wel sparen, maar geeft 
liever geld uit aan mooie spullen. Voor 
zichzelf, maar ook voor anderen. Een Big 
Spender deelt graag. Klusjes doen kan, 
maar alleen als het genoeg geld oplevert. 
Een Big Spender houdt niet van schulden. 
Alle geldzaken zijn prima op orde.

Alvast aan 
de slag?

Laat kinderen testen 
welk geldtype 

zij zijn

De Cash Quiz 2023 gaat over de 
verschillende geldtypes en welke 
keuzes ze maken. Welk geldtype ben jij? 

Het is leuk en leerzaam voor leerlingen om te 
ontdekken welke verschillende geldtypes er zijn. En 
natuurlijk welk geldtype ze zelf zijn! Wie in jouw klas 
is een echte Rekenmeester of Spaartopper? Of zit er 
juist een Geldwarhoofd of Big Spender in je klas? Ga 
samen met je leerlingen naar bankvoordeklas.nl en 
doe daar de online GeldTypetest. Deze test is een 
leuke aanvulling of voorbereiding op de gastles Bank 
voor de klas. En natuurlijk ook een mooie manier om 
met de klas in gesprek te gaan over geld en gedrag. 
Even voorstellen, dit zijn de geldtypes:

Check het snel op
>>bankvoordeklas.nl/geldtypetest


