
Wie kent het spel niet. In vele variaties, op talloze plekken en op onverwachte 
momenten kun je bingo tegenkomen. 
• Klassiek met een bingomolen met getallenballetjes en een voorgedrukte 

kaart met getallen.
• Met een rad ( denk aan dat gewilde rad van de Zweedse blauw-gele 

grootaanbieder)
• Een zakje met getalkaartjes, woordkaartjes
• Een lijstje met woorden

En heel eerlijk. Ik ben eigenlijk niet zo’n bingo fan, maar de kinderen in mijn 
groep vinden het geweldig. Echt. Zet ik iets in een bingoformat dan gaan ze aan. 
Zo speelden we liedjesbingo;(waar zou ik zijn zonder Spottify), geluidenbingo 
met instrumenten, verhalenbingo, getallenbingo in het Engels, Duits, Spaans, 
spellingsbingo, bingo bij een schooltvuitzending, toetsbingo.
Meestal denk ik de vormen zelf te verzinnen, maar heel vaak heb ik in een ver 
verleden ergens een keer een vorm gezien of gehoord en opgeslagen in mijn 
geheugen. Zonde om dit alles voor mezelf te houden! Ik deel graag een aantal 
varianten met je.

DIY
Kinderen zijn creatief! Laat ze zelf eens een bingo maken of organiseren. Voor de 
hele klas, een lagere jaargroep, de hele school (met prijsjes) het 
ouderencomplex. 

Online les
De dreiging van online les en de vraag: hoe houd ik ze betrokken? Met een bingo 
kun je in de online omgeving alle kanten op. Dus…. Als je niet van bingo houdt, 
ga je er van houden en als je al fan was…. Nieuwe inspiratie.
BINGO TIME!

Educatieve waarde
Bingo is zijn goed in te zetten om het kritisch en gefocust luisteren aandacht te 
geven. Dit kan zowel live in de groep of in de online les. Deze activiteit kan ook 
goed ingezet worden voor verrijking. Gewoon voor de lol, maar zeker ook met 
educatieve waarde. 
De kinderen ontwikkelen taakinitiatie, organiseren, volgehouden aandacht, 
doelgericht doorzettingsvermogen, reactie inhiberen, emotie reguleren en 
flexibel te zijn. Allemaal executieve functies!



Nog meer weten over executieve functies? Kijk eens op onze website 
www.iederzijntalent.com . Daar vind je praktische producten (volop tips en tools, spel en 
activiteiten per executieve functie), die jouw als leerkracht ondersteunen om kinderen te 
laten groeien in hun executieve functies. 

• Handreiking Executieve Functies: uitgebreide en praktische informatie en tools per EF, 
zoals rubrics per EF, posters, tafelkaartjes, overzicht van spellen. 

• Download gesprekskaarten: Gesprekskaarten met prikkelende vragen en lessuggesties.
• Download Executieve functies in overzicht (Excel-bestand): Je groep in één oogopslag in 

beeld op het gebied van executieve functies. 

Ook geven wij teamtrainingen en professionaliseringen voor leerkrachten en ouders.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com (winkel) of neem 
contact met ons op via iederzijntalent@gmail.com

http://www.iederzijntalent.com/
http://www.iederzijntalent.com/
mailto:iederzijntalent@gmail.com


Doelgroep
Onder- midden- en bovenbouw afhankelijk van de soort en het niveau
Online onderwijs
In de groep

Materiaal
Schrijfmateriaal 
• Leeg blaadje 
• Blaadje met vakjes (raster)
• Bingo blad met door jou ingevulde woorden, beelden of cijfers
• Kant en klare bingo kaart

Voorbereidingen
Bedenk van te voren welke bingovorm je wilt gaan doen en vind je juiste materialen bij
elkaar.

Tijdsduur
Afhankelijk van de vorm, de inhoud en de ervaring die de kinderen met bingo hebben.

Instructie
Luister of kijk goed naar de informatiebron (spelleider, filmpje, verhaal, muziek)
Als je een woord of getal hoort of ziet  dat op je blaadje/kaart staat, dan mag je dat 
wegstrepen.
Spreek van te voren af wat een bingo is.
Alles weggestreept. Roep Bingo. 

Wanneer heb je bingo?
4 op een rij bingo
horizontaal, verticaal, diagonaal 4 vakjes afgekruist is bingo
Blokbingo
Aantal vakjes die met elkaar verbonden zijn ( een blok) geeft bingo
Hele kaart
Volle kaart
Opbouwend in hoeveelheid
1 rij, 2 rijen, hele kaart,
1 kolom, 2 kolommen etc. hele kaart
1 rij, 1 kolom, 1 diagonaal, hele kaart
Regenboog
Regenboogbingo: kleur met verschillende kleuren in de volgorde van de regenboog. Wie 
heeft als eerste een echte regenboog.



Organisatievormen

Spelleider voor de groep
Jij of een kind is de spelleider en zegt de items, de kinderen zitten op hun eigen plek, 
hebben allemaal een bingo kaart en strepen af.

Vind iemand die
Kinderen lopen rond en vragen andere kinderen naar een ervaring, item, woord. Of wat dan 
ook. 

Onverwacht
Kinderen hebben een bingokaart op tafel en gedurende een bepaalde periode zeg of doe je 
iets. Staat het op de kaart: afstrepen maar. 

Soorten bingo kaarten
Kant en klaar Kopen of printen

geschikt voor: getallenbingo (andere talen), getallenverhaal, sommen
Zelf gemaakt rijtje kinderen schrijven zelf woorden of getallen op

geschikt voor: woordenschat, spelling, getallenverhaal, toets
In eigen raster kinderen schrijven items in een raster. Spreek af wanneer er 

bingo is: 4 op een rij, een kolom, een rij of een raster vol.
geschikt voor Spelling, woordenschat, sommen,

Zelfgemaakte bingo kaarten:Relatief veel werk om te maken. Zorg dat er meer variaties in 
kaarten zijn dan er kinderen in je groep. Helemaal leuk is het 
wanneer een volle kaart voor alle kinderen hetzelfde is….. 
Hoe je dat doet? Vul alle vakjes op een verschillende manier. 
Laat 1 vakje open. Dat vakje vul je voor alle kinderen in met 
hetzelfde getal, woord, omschrijving. 
Niets zeggen…. Iedereen heeft tegelijk bingo.

geschikt voor: Alle vormen, vooral kennischeck (toets) hoge betrokkenheid



Bingo variaties

Kennismakingbingo
Je kent hem misschien ook als: vind iemand die. Eigenlijk is dit niets anders dan een bingo 
met beweging met het doel om iemand te leren kennen. Google maar eens; de keuze is 
reuze. 

Antwoorden sommen bingo
Spreek van te voren af welk soort sommen er langskomen en binnen welk getalsdomein. 
De kinderen schrijven antwoorden van sommen in de vakjes. Jij zegt een som: hebben 
kinderen het juiste antwoord op die tafel: streep maar af. Denk aan grote getallen, 
automatiseren tot 20, (deel)tafels, breuken. 

Tafelbingo
Spreek van te voren af welke tafel of tafels in het rooster komen. De kinderen schrijven 
antwoorden van die tafel in de vakjes. Jij zegt een tafel: hebben kinderen het juiste 
antwoord op die tafel: streep maar af. 

Breukenbingo
Laat verschillende breuken in streep notering opschrijven ( ½ ) of kies voor kommagetallen 
of procenten. Misschien wel alles door elkaar. Laat verschillende plaatjes met delen van 
gehelen zien. Welke breuk zie je? Op je kaart: afstrepen maar. 

Spellingsbingo
Geef kinderen een overzicht van de spellingsafpraak of afspraken die je
In de bingo terug wilt zien. Kinderen kiezen er een aantal uit. Om de beurt 
Leest een kind nu een woord voor. Op de kaart: strepen maar.

Thema woordenbingo

Kies een verhaal met een bepaald thema. Laat de kinderen brainstormen over welke 
woorden er bij dit thema horen. Deze woordenschrijven ze op een blaadje. Dat kan in een 
raster, maar ook gewoon onder elkaar of kris kras.  Vertel het verhaal, of lees het verhaal 
voor. Elke keer dat een kind een woord hoort: afstrepen maar. 

Bij wereldoriëntatie
Kies bepaald thema. Laat de kinderen brainstormen over welke woorden er bij dit thema 
horen. Deze schrijven ze op een blaadje. Dat kan in een raster, maar ook gewoon onder 
elkaar. Vertel het verhaal, of lees het verhaal voor. Elke keer dat een kind een woord hoort: 
afstrepen maar. 



Als toetsvorm (of als oefenvorm voor de toets)
Na een geleerde toets schrijven kinderen belangrijke doelwoorden op. Geef een
omschrijving van een woord. Staat het op de kaart: afstrepen maar. 

Andersom kan ook: je maakt dan zelf bingo kaarten met omschrijvingen. Dit is best een 
klus, maar als je het handig aanpakt, heb je er jaren lang plezier van!

Bij een film, denk aan schooltvuitzending
Bekijk de uitzending. Laat kinderen tijdens (let op moeilijk) of achteraf een aantal 
belangrijke woorden opschrijven. 
Jij schrijft mee. Jij kiest de woorden waarvan jij vindt dat kinderen deze echt moeten weten.
Lees ze voor. Wie heeft dezelfde woorden als jij? Wie heeft iets anders? Waarom?

Bekijk zelf de film. Schrijf de belangrijkste woorden in een raster. Deel het raster uit. 
Kinderen kijken naar de film en strepen het woord af zodra ze het woord gehoord hebben. 
Wie heeft ze allemaal gehoord? En wat betekenen die woorden? Waar hebben ze mee te 
maken?

Luisterfragmenten bingo
Google op Kerst- Sinterklaas- kinderliedjesbingo! Succes gegarandeerd. 

Muziekbingo
Denk ook eens aan geluidsfragmenten van muziekinstrumenten. Maak dan de kaart zelf; 
zorg dat er voor elk kind een andere kaart is. Dat kan natuurlijk met plaatjes en/of 
woorden. De kaart kan het uitgangspunt zijn; welke instrumenten (her) ken je al en welke 
zou je erbij kunnen leren.

Liedjes bingo
Zing jij veel in de klas, of eigenlijk te weinig? Leer regelmatig een liedje aan. Schrijf dit op 
een briefje. Dit wordt uiteindelijk de bingo aan het eind van het jaar, of even lekker 
tussendoor. Jij kunt de liedjes zingen, neuriën… maar kinderen kunnen dat ook. Hoeveel
kun jij herkennen voor een bingo?



Verhaalbingo
Vind een passend verhaal met getallen. Kijk eens op:
http://www.gratisbingotegoed.com/bingoverhalen/
Of in een van de posts op onderwijswereld-po. Je kunt ook een eigenverhaal maken. 
75 woorden voldoet. Meer kan ook, maar dan wordt het wel lang! 

Andere talen bingo
Engels… natuurlijk. Maar het kan ook een goede motivatie zijn om eens getallen uit een 
andere taal te oefenen. En ja… jij moet dus ook oefenen op je uitspraak!

Afbeeldingenbingo I
Maak kaarten met verschillende afbeeldingen (bijvoorbeeld chinees, wiskundige symbolen) 
Zorg dat de variaties klein zijn. Laat de afbeeldingen zien. Wie herkent deze afbeelding en 
heeft hem op de kaart. 
Of met juist niet precies deze, maar met een kleine variatie….
Of de tegenstelling…

Afbeeldingenbingo II
Maak of vind kaarten met verschillende afbeeldingen (denk aan lotto kaarten) Omschrijf de 
afbeeldingen die erop kunnen staan. Op jouw kaart: streep maar af.

Voelbingo
In een zakje stop je verschillende vormen of figuren. 1 kind voelt in de zak en omschrijft het 
figuur. Wie hem heeft streept af. Kon je het het niet raden, maar staat de vorm of figuur wel
op je kaart, dan mag je hem ook afstrepen.

Smaakbingo
Verschillende kleine hapjes (bijvoorbeeld 10) Proeven. Herken je dit en staat dit op de 
kaart. Afstrepen maar! (pas op met allergieën, overtuigingen en andere beperkingen) Wel 
erg leuk op een feestje. Denk aan verschillende soorten chips, groenten, sausjes)

Beelduit bingo/ teken het maar bingo
Kies 30 woorden en laat de woorden op het bord of een blaadje zien.
Kinderen kiezen 10-15 woorden uit en schrijven de woorden op.
Beeld het woord uit. Op de kaart: afstrepen maar!
Teken het woord op het bord. Op de kaart: afstrepen maar!

Ook leuk
• Iedereen maakt een bingo kaart en ruilt dit met het buurkind.

http://www.gratisbingotegoed.com/bingoverhalen/

