Boekenbingo

De boekenbingo is een speelse manier om het vrij lezen in de klas een nieuwe impuls te geven. De
boekenbingo leent zich goed voor klassikale gesprekken over boeken en lezen, en stimuleert kinderen om
eens een ander boek te kiezen dan ze normaliter zouden doen.

Werkwijze:
Print de bingokaart op de volgende pagina voor alle leerlingen uit (tip: geef bij het afdrukken aan dat je
alleen pagina 2 van deze pdf wil printen). Bij elk boek dat voldoet aan een van de criteria in een bingovakje,
mag een leerling het boekje in dat vakje inkleuren. Er kunnen meerdere criteria op een boek van toepassing
zijn. Spreek met elkaar af:
• hoe lang de bingo duurt: het hele schooljaar? tot de kerstvakantie?
• wanneer je ‘bingo’ hebt: horizontaal, verticaal, volle kaart?
• wat er gewonnen kan worden: een boek? Een boekenbingo-oorkonde?
Om te voorkomen dat zwakke lezers direct ontmoedigd raken en snelle lezers binnen de kortste keren alle
prijzen in de wacht slepen, kunt u:
• gemengde groepjes maken van snelle en zwakke lezers en een bingokaart per groepje laten vullen
• er een wedstrijd van maken tussen de jongens en de meisjes, en elke groep 1 bingokaart geven
• de bingokaart groot uitprinten en in de klas ophangen. Kleur de klassikaal gelezen boeken in de vakjes en
spreek een klassikale beloning af.
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Boekenbingo

Schrijf de titel van het boek
op dat je gelezen hebt en
geef het boekje een kleur.

Boek dat iemand jou
getipt heeft

Boek met gedichten

Boek dat zich in het
buitenland afspeelt

Verzonnen verhaal

Boek met dieren
in de hoofdrol

Boek dat zich in het
verleden afspeelt

Informatief boek

Tijdschrift

Vertaald boek

Korte verhalen

Boek dat jij aan iemand
getipt hebt

Moppenboek

Stripboek

Boek dat onderdeel is
van een serie

Samenleesboek

Bonusvakje!*

* V ul hier een kenmerk in van het boek dat je gelezen hebt,
dat nog niet op de bingokaart staat. Bijvoorbeeld: boek
speciaal voor jongens, boek met een cd erbij, doeboek.
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