
PSE: Bingo 

 

Materiaal: 
- Bingokaarten 
- Losse kaartjes met naam van de elementen 

 

 H Ar I N Na 

 

Tijd:  
10 minuten 
 

Aantal spelers: 
Volledige klas 
 

Spelinstructies: 
* Voorbereiding 

- Elke speler neemt 2 of meer bingokaarten. 
- Elke leerling neemt een fluostift om de afgeroepen elementen aan te duiden. (De stift is  
makkelijk af te vegen van de geplastificeerde kaartjes.) 
- De leerkracht schudt de kaartjes met elementen goed door elkaar en doet ze in een  
ondoorzichtig zakje. 
- De leerkracht spreekt af hoeveel bingokaarten er volledig vol moeten zijn. 

 
* Spel 

De leerkracht trekt het eerste kaartje en roept duidelijk af welke naam er op staat. De 
leerlingen zoeken dan het desbetreffende symbool op hun kaart.  

 
* Winnaar 

- De speler die als eerste 2 of meer (afhankelijk van wat de leerkracht heeft beslist) kaarten 
vol heeft, is de winnaar.   

 

 

 
  



PSE: Bingo                     Leerkracht 

 
Vorm:  

- Synthesespel: de betekenis van de symbolen van het periodiek systeem kunnen worden  
ingeoefend met het spel. 

 
Leerplan: 
 ASO: 1 of 2 uur per week 

- Het huidige PSE in zijn historische evolutie kunnen beschrijven als een rangschikking van 
elementen volgens toenemend atoomnummer en overeenkomstige eigenschappen 
- Het huidige PSE kunnen beschrijven aan de hand van de begrippen periode, groep,  
groepsnaam, metalen, niet-metalen, edelgassen 

  
TSO: 1, 2 of 4 uur per week 
- Een element omschrijven als een atoomsoort bepaald door het aantal protonen per atoom   
zoals weergegeven door het atoomnummer en voorgesteld door een eigen chemisch  
symbool. 
- Het periodiek systeem der elementen beschrijven  als een ordening volgens bepaalde  
criteria. 
- De periodiciteit weergeven voor de elementen van de hoofdgroepen. 

 

Doel van het spel:  
De betekenis van de verschillende symbolen inoefenen.  
 

Materiaal: 
- Bingokaarten 
- Losse kaartjes met naam van de elementen 

 

 H Ar I N Na 

 

Tijd:  
10 minuten 
 

Aantal spelers: 
Volledige klas 
 

Spelinstructies: 
* Voorbereiding 

- Elke speler neemt 2 of meer bingokaarten. 
- Elke leerling neemt een fluostift om de afgeroepen elementen aan te duiden. (De stift is  
makkelijk af te vegen van de geplastificeerde kaartjes.) 
- De leerkracht schudt de kaartjes met elementen goed door elkaar en doet ze in een  
ondoorzichtig zakje. 
- De leerkracht spreekt af hoeveel bingokaarten er volledig vol moeten zijn. 



* Spel 
De leerkracht trekt het eerste kaartje en roept duidelijk af welke naam er op staat. De 
leerlingen zoeken dan het desbetreffende symbool op hun kaart.  

 
* Winnaar 

De speler die als eerste 2 of meer (afhankelijk van wat de leerkracht heeft beslist) kaarten  
vol heeft, is de winnaar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe heb ik het spel gemaakt? 
De spellen en de leerlingen- / leerkrachtenfiches zijn telkens terug te vinden op bijgevoegde cd. Je 
kan de materialen gewoon afdrukken. Hieronder vind je de werkwijze die ik heb toegepast om de 
spellen te maken. Als leerkracht kan je het spel naar je eigen hand zetten of de instructies hieronder 
op te volgen.  
 
Cd-rom: ‘Het periodiek systeem als veelzijdige informatiebron’, ‘PSE’, ‘Bingo’. 
 
De kaarten zijn gemakkelijk zelf te maken. Je selecteert verschillende elementen uit het PSE. Je gooit 
de elementen door mekaar en plakt deze willekeurig in reeksen van 5 op een blad. Dit herhaal je 
enkele keren en je zorgt dat de elementen verschillende keren terug komen. Daarnaast maak je van 
alle elementen een kaartje met de naam van het element erop. Je gooit deze in een zakje en schud 
deze goed. 
 

Afkomst van het spel 
Bingo is een andere naam voor het spel Lotto, dat al sinds 1530 in Italië werd gespeeld. Ook in 
Amerika is het een populair spel. Rond 1920 werd het daar voor het eerst onder de naam Bingo 
gespeeld. In de Nederlandstalige landen staat het spel ook verkeerdelijk bekend als ‘Kienen’. Deze 
naam is afgeleid van het Franse woord quine (vijf), verwijzend naar de vijf rijen en kolommen. Bingo 
is een heel populair spel dat wereldwijd gespeeld wordt. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


