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Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
In een wereld waarin we meer en meer online betalen, lijken de dagen van het cash geld volgens 
sommige economen stilaan geteld. Banktransfers doen we voor het grootste deel via de mobiele app 
of het websiteplatform van onze bank. Ook in "fysieke" winkels betalen we vaker met de elektronische 
betaalkaart dan met cash geld. Door dit gemak van betalen hebben elektronische betalingen een grote 
voorsprong genomen op betalingen met fysiek geld. 
 
Sint-Bernardus gaat graag mee in deze evolutie! 
 
Om die reden stapt het Sint-Bernardusinstituut vanaf schooljaar 2020-2021 over naar het betalen 
met een elektronische bankkaart op school. Het openen van een jongerenrekening met een daaraan 
gekoppelde bankkaart is vrij te kiezen door de ouders/leerling. 
 
Maaltijden, drankjetons, aankoop van Oxfam-producten, extra schoolmateriaal… zullen elektronisch 
betaald kunnen worden. 
 
Dit biedt zowel voor de leerlingen als voor de school tal van voordelen: geen grote bedragen meer op 
zak, geen zorgen rond wisselgeld, tijdswinst en het is veilig! 
 
Binnen het vak Mens en Samenleving werken leerlingen in het eerste jaar aan financiële competenties. 
Ze leren bijvoorbeeld hoe ze een budget kunnen beheren en welke betaalmiddelen er bestaan.  De 
bankkaart en het (veilig) gebruik ervan wordt hier geïntroduceerd en toegelicht! 
De lessen in dit vak zijn bovendien een ideale voorbereiding op het vak economie dat in bepaalde 
basisopties van het tweede jaar wordt aangeboden. Hier krijgen leerlingen via een activerende aanpak 
nog meer inzicht in de economische realiteit. 
 
Misschien is dit het ideale moment om als ouder even stil te staan bij het nut van zakgeld? Kinderen 
vroeg leren omgaan met geld, zou een positieve invloed hebben op een later financieel beheer.  
Jong geleerd, is oud gedaan! 
 
Indien u geld op de bankkaart van uw kind zet en duidelijke afspraken maakt rond de besteding ervan, 
dan ondersteunt u ons project en zal uw kind hier zeker iets van opsteken. 
Kies voor een realistisch bedrag per week, per 2 weken of per maand. Een bedrag waarmee uw kind 
zeker alle uitgaven moet kunnen realiseren. Geld extra bijzetten, is in principe geen goede zaak, want 
dan leert uw kind niet dat het met een beperkt budget de uitgaven moet zien te financieren. 
 

We hopen dat vanaf eind september 2020 dit een leerrijke ervaring zal worden! Tot 
dan kan betaald worden met cash geld.  
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