
HandleidingAlfataal

Bingo 

Bingo is een bekend spel. Het wordt vaak gespeeld voor de ontspanning, maar is ook een uitstekende werkvorm 
om nieuwe woorden aan te bieden en te herhalen. De docent maakt een lijst van een aantal woorden en maakt 
bingokaarten. Dit zijn kaarten waarop een selectie van woorden staat, al dan niet met afbeelding erbij of alleen 
in de vorm van een afbeelding, afhankelijk van het niveau van de leerlingen. Leerlingen krijgen individueel of in 
een duo een kaart. De docent kiest at random woorden van zijn woordenlijst en roept. De leerlingen kruisen de 
woorden die zij horen op hun kaart af. De leerling die het eerste alle woorden op zijn kaart heeft afgekruist roept 
‘Bingo!’ en heeft gewonnen.

Stappen

•  Selecteer een aantal woorden rond een actueel of eerder behandeld thema . Gebruik hiervoor de woorden 
bij thema’s van Alfataal of de woordenlijst van de Leerlijn Alfabetisering ISK. Aan enkele thema’s zijn al 
kant-en-klare bingokaarten als bijlage toegevoegd. 

•  Maak bingokaarten waar de woorden op vermeld staan. Zorg bij voorkeur voor verschillende kaarten, zodat 
leerlingen niet bij elkaar kunnen spieken.

•  Zorg voor bingokaarten in verschillende moeilijkheidsgraad:
 Bingokaarten met afbeeldingen en daaronder de woorden, voor Alfa A;
 Bingokaarten met alleen de woorden, voor Alfa B en C.
  Bingokaarten met meer bekende woorden voor Alfa A en met minder bekende woorden voor de meer 

gevorderde leerlingen. 

•  Bied de verschillende woorden zo nodig aan. Bespreek elk woord met de leerlingen: wat betekent het? Hoe 
spreek je het uit? Laat de leerlingen elk woord nazeggen. Oefen dit totdat het vloeiend gaat. Dit kan ook na 
afl oop van het spel.

• Geef elke leerling een bingokaart. Of geef een kaart per duo.
•  Noem steeds een woord dat op de kaart staat (of laat een leerling dit doen). Spreek rustig en duidelijk zodat 

de leerlingen het woord goed kunnen verstaan. Noteer welk woord al is, om te voorkomen dat woorden twee 
maal worden genoemd. 

• Laat de leerlingen steeds het juiste woord doorstrepen of aankruisen, of er een fi che op leggen.
• Leg uit dat de leerlingen bij een volle kaart ‘Bingo!’ moeten roepen.
• Ga zo door tot alle woorden aan bod zijn gekomen en iemand bingo heeft.
• Complimenteer degenen met een ‘goede bingo’. Of zorg voor een klein prijsje voor de winnaar.

Tips voor variatie

Speel bingo met omschrijvingen:
•  Bedenk bij elk doelwoord een omschrijving. Geef elke leerling opnieuw een bingokaart. Noem nu niet het 

woord, maar de omschrijving. Zeg bijvoorbeeld bij het woord ‘trainen’: “Ik ga oefenen met sporten. Ik ga …”.
•  Tip: er zijn verschillende websites en apps die helpen bij het maken van een bingokaart. 
  Voor bingokaarten met woorden en/of met afbeeldingen die daarna gedownload en geprint kunnen worden: 

https://bingobaker.com/
   Voor online bingo spelen met zelfgemaakte bingokaarten: https://app.bingomaker.com/

Alfataal is ontwikkeld door ITTA UvA in samenwerking met een expertteam van Alfa-ISK-docenten en Schoolinfo, 
in opdracht van de VO-raad en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.


