
 

 

 



 
 

Leuk oefenen! 
 
Allereerst bedankt voor het downloaden van dit ebook ‘Oefenbingo’. Nu kan je kind op een 
leuke manier oefenen met de sommen t/m 20, spelling, tafels en het alfabet. 
 
Ik ben Marije Turel. Ik begeleid anders lerende kinderen en hun ouders en leerkrachten. Ik 
heb 12 jaar met heel veel plezier op verschillende scholen voor de klas gestaan voor 
verschillende (combinatie)groepen en hoogbegaafd onderwijs. Ik merk dat mijn hart steeds 
meer uitgaat naar die kinderen die moeite hebben met leren. Daar wil ik hen bij helpen, 
zodat ze lekkerder in hun vel zitten. Ik wil deze kinderen inzicht geven in wat ze moeilijk 
vinden en hen leren hiermee om te gaan. 
 
Daarom heb ik dit ebook gemaakt. Eén van mijn doelen is om het automatiseren leuk te 
maken, om kinderen gemotiveerd te krijgen om te leren. Soms leren kinderen anders en 
hebben ze wat tips nodig om de stof op een ander manier te leren.  
Het is belangrijk om de sommen t/m 20, de tafels en het alfabet te hebben 
geautomatiseerd, dat betekent dat ze binnen 3 seconde het antwoord kunnen geven. Het 
is van belang voor het werkgeheugen om de basis te hebben geautomatiseerd, kinderen 
kunnen dan sneller moeilijkere sommen m.b.v. een strategie uitrekenen. En wanneer het 
alfabet niet is geautomatiseerd zal het leesniveau waarschijnlijk niet op niveau zijn.  
 
Je zult merken dat er veel beweging aan te pas komt tijdens het oefenen met de 
oefenbingo. Het is bewezen dat bewegen tijdens het leren positief effect heeft. Voor meer 
informatie over het effect van bewegend leren, verwijs ik graag naar mijn artikel 
http://tureluurs-educatie.nl/bewegend-leren/. 
 
Veel plezier met het oefenen! 
 
Groetjes Marije 

 
 
P.S. Misschien heeft je kind toch een stok achter de deur nodig? Ik geef 
de training ‘Tafels stampen’. Of misschien is je kind een beelddenker en 
lukt het automatiseren daarom niet goed. Of denk je dat je kind wel 
training kan gebruiken voor zijn werkgeheugen? Ik geef ook regelmatig 
workshop voor ouders. Kijk voor meer informatie op 
www.tureluurs-educatie.nl.  
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Hoe werkt de oefenbingo? 
 
Met deze bingo-kaarten kun je sommen t/m 20, spelling, tafels en het alfabet oefenen.  
Bij de vakjes in het rood heb je een maatje nodig. De anderen vakjes kan het kind 
zelfstandig.  
 
Indicatie van de niveaus: 
Niveau A is voor groep 2 en 3, niveau B is voor groep 4 en 5 en niveau C is voor groep 5 
t/m 8. Het zit vooral in het aanbod van tafels.  

Wat heb je nodig? 
Bingo A: Je hebt hierbij ook het werkblad ‘kamertje verhuur sommen t/m 12’ nodig. 
Deze is schuin gedrukt en onderstreept.  
Bingo B/C: Je hebt hierbij ook het e-book Tafelspelletjes nodig. Spellen uit het e-book 
zijn schuin gedrukt en onderstreept.  
Kijk op mijn website www.tureluurs-educatie.nl onder het kopje downloads en e-books.  
Verder: 

● 1 of 2 dobbelstenen 
● Ballon 
● Bal 
● Krijtjes 
● papier 

 
Je spreekt met je kind af of het steeds 10 of 15 minuten moet oefenen. 
Je spreekt af of het per dag 1 of 2 mag afkruisen, anders is de bingo kaart wel heel snel 
vol! 
Je overlegt samen wat het doel/de beloning is. Overleggen is heel belangrijk, zo neem je 
je kind mee in het proces en wordt het niet een ding wat opgedrongen wordt, maar waar 
hij of zij zelf inspraak in heeft gehad.  
Je kan de eerste keer (of als je kind wat jonger is) afspreken dat het bij elke rij een 
beloning krijgt om het kind te motiveren. Je kan dan strookjes maken en in een envelop 
stoppen.  
Je kan dan denken aan: 

● Je mag een toetje uitzoeken 
● Met mama een spelletje doen 
● Op vrijdag/zaterdag opblijven tot …. 
● Je krijgt 1 euro om iets voor een ander te kopen 
● Met papa een cake bakken 
● Gebruik je eigen creativiteit!   
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Uitleg aantal spellen 
● Bij niveau A: Het hakken (en plakken) van woordjes is zoals ze het in groep 3 leren. 

Bijvoorbeeld ‘boom’, ze zeggen b-oo-m en vervolgens plakken ze het hele woord en 
zeggen ‘boom’. Ze gebruiken dus NIET de klank van de letters van het alfabet. Die 
klank zeggen ze wel bij de alfabet-oefeningen.  

 
Een aantal spellen spreken voor zich, de rest bespreek ik hieronder. Zoveel mogelijk van 
links naar rechts per rij.  

● Stuiteren met de bal  
Laat de kinderen om en om met de linker- en rechterhand stuiteren. Zo maak je een 
kruisbeweging en oefen je je rechter- en je linkerhersenhelft.  
 

● Kruisbeweging gaat als volgt:  
rechterhand naar linkerschouder en zeg 1 
linkerhand naar rechterschouder en zeg + 
rechterhand naar linkerknie en zeg 5 
linkerhand naar rechterknie en zeg = 
klap en zeg 6 

Zo kun je natuurlijk ook minsommen oefenen of tafels of woorden spellen. Is het 
woord langer dan begin je opnieuw met de beweging.  
 

● Moeilijke woorden spellen 
Kijk voor woorden bijvoorbeeld op 
https://www.basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html  
Kinderen kunnen dit alleen doen, door naar het woord te kijken en daarna uit het 
hoofd te spellen. Het kan ook samen, door een woorden-dictee te geven.  
 

● BOEM 
Om en om tellen, maar bij de uitkomst van de tafel van 3 (of een andere oneven 
tafel) zeg je BOEM. Dus 1, 2, BOEM, 4, 5, BOEM, 7, enz 
 

● UNO flip 
○ Maak twee stapels van alle cijferkaarten en leg die op z'n kop neer.  
○ Leg een blaadje ertussen met + of - en = erachter  
○ Draai steeds de bovenste van elke kaart om en er ontstaat een som.  
○ Zeg de antwoorden zo snel mogelijk. Als je er 

een wedstrijd van maakt, krijgt diegene de 
kaarten die het antwoord het snelst heeft 
gezegd.   
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● GOED/FOUT 
Je maakt 2 blaadjes, een met GOED en de ander met FOUT. Je legt deze een 
eindje uit elkaar. De een noemt een som met het antwoord, soms goed en soms 
fout. De ander rent naar de goede kant. Je kunt van tevoren allebei een rijtje met 
sommetjes maken. 
 

● FOON! 
Dit is een speelmat van een telefoon die ik gebruik in mijn praktijk. 
Je kunt deze buiten met krijt op een eenvoudige wijze namaken. Op 
deze manier kun je sommen visualiseren. Met de linkervoet ga je op 
de tientallen staan, met de rechtervoet op de eenheden. Let op de 
patronen die ontstaan! 
 

● Ballon gooien 
Probeer zoveel mogelijk antwoorden te geven voor je de ballon 
weer moet opvangen. 
 

● Handje klap 
Beetje zoals de kruisbeweging, maar dan samen. De beweging van ‘papegaaitje 
leef je nog’.  

Klap en zeg 1 
klap elkaars rechterhanden zeg x 
Klap en zeg 9 
klap elkaars linkerhand en zeg = 
klap en zeg 9 
 

● Veel sommen maken 
Leg de blaadjes met de getallen op ruime afstand van elkaar in de ruimte. Maak 
zoveel mogelijk sommen binnen de afgesproken tijd. Je mag steeds maar 1 som 
per blaadje maken, zodat je lekker veel moet bewegen.  
 

● Sommenslang 
Noem een som, de ander noemt het antwoord en maakt daar direct een nieuwe 
som van. Bijvoorbeeld 2+5=  7+2=  9+.. Je spreekt af of je doorgaat tot 20, 50 of 
100. 
Je kunt ook beginnen bij 50, bijvoorbeeld 50-2=   48-7=   41-5= 
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Oefenbingo A kaart van ……………….. 
Met deze bingo kun je sommen t/m 20, spelling en het alfabet oefenen.  
 
Ik oefen 10 / 15 minuten: 

Stuiter met 
de bal en 
oefen de 

sommen van 
samen 10 

Oefen het 
hakken en 

plakken van 
woorden met 

de kruis- 
beweging 

Tel om en om, 
maar bij de 

sprong van 3 zeg 
je BOEM!  

Dus 
1,2,BOEM,4,5, 
BOEM,7, enz 

 

Speel 
Kamertje 
Verhuur 

Sommen t/m 12  

Zet bij elke 
letter van het 
alfabet een 

stap, begin in 
de keuken 

Speel  
UNO flip 

Kies uit - of + 

GOED/FOUT 
De een zegt een 
som t/m 20 met 
het antwoord. 
Soms noem je 

een fout 
antwoord!  

Maak buiten 
met krijt een 
FOON! En 
oefen de 

sommen van 
samen 10 

Klap een 
ritme en tel 

steeds 2 
verder, dus 
2,4,6,8,enz 

 

Overgooien. 
 Om en om noem 
je een plussom,  
de ander geeft het 

antwoord 

Overgooien. 
 Om en om noem 
je een minsom, 

de ander geeft het 
antwoord 

Maak 
sommen met 
als antwoord 

20 met de 
kruis- 

beweging 

Gooi met de 
ballon en 

maak zoveel 
mogelijk 

splitsingen 
van 12 

Stuiter met 
de bal en 

hak en plak 
moeilijke 
woorden 

Handje klap: 
Oefen het 

alfabet 

HOPPEN  Maak  
kaartjes van het 
alfabet en spring 
het alfabet met 2 

voeten naast 
elkaar. Je kunt 
ook woorden 

maken. 

Spring van links 
naar rechts en zeg 

de antwoorden 
van de tweelingen 

(2+2=4, 3+3=6, 
enz.) 

Veel sommen 
maken. Leg 5 
blaadjes in de 
ruimte met de 

getallen 5, 6, 7, 8 
en 10. Maak 

zoveel mogelijk 
sommen.  

Je zit op de grond 
en geeft de bal door 

met je voeten. Bij 
het doorgeven zeg 
je een som en de 

ander zegt het 
antwoord. 

Dobbel met een 
dobbelsteen en 
trek dit antwoord 

van de 10 af.  

Sommen- 
slang t/m 20 

of 50 

Stuiter met 
de bal en 

maak 
splitsingen 

van 10 of 18 

Sommen- 
Slang begin 
bij 20 of 50 

 

Hinkel met 
sprongen 

van 5 

 
Als mijn hele bingo-kaart vol is dan wil ik graag 
 
……………………………………………………………………………………...  
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Oefenbingo B kaart van ……………….. 
Met deze bingo kun je sommen t/m 20, tafels 1 t/m 6, spelling en het alfabet oefenen.  
 
Ik oefen 10 / 15 minuten: 

Stuiter met 
de bal en 
oefen de 

tafel van 5 

Oefen de 
tafel van 4 

met de kruis- 
beweging 

Tel om en om, 
maar als er een 
uitkomst van de 

tafel van 5 is zeg 
je BOEM!  

 

Speel 
Kamertje 
Verhuur 

tafel 1-6  

Zet bij elke 
letter van het 
alfabet een 

stap, begin in 
de keuken 

Speel  
UNO flip 

Kies uit - of + 

GOED/FOUT 
De een zegt een 
som t/m 20 met 
het antwoord. 
Soms noem je 

een fout 
antwoord!  

Maak buiten 
met krijt een 
FOON! En 
oefen de 

tafel van 3 

Klap een 
ritme en zeg 
de tafel van 

2 op. 
 

Overgooien. 
 Om en om noem 

je een plussom, de 
ander geeft het 

antwoord 

Overgooien. 
 Om en om noem 
je een minsom, de 

ander geeft het 
antwoord 

Spel 
moeilijke 

woorden met 
de kruis- 
beweging 

Ballon gooien: 
Gooi met de 

ballon en zeg 
zoveel mogelijk 
antwoorden van 

de tafel van 4 (op 
volgorde) 

Stuiter met 
de bal en 
oefen de 

tafel van 2 

Handje klap: 
Oefen de 
tafel van 6 

Tafelhoppen: 
Maak antwoorden- 
kaartjes van een 
moeilijke tafel en 

spring de 
antwoorden met 2 

voeten naast 
elkaar 

Spring van 
links naar 
rechts en 
zeg het 

alfabet op. 

Tel om en om, 
maar als er een 
uitkomst van de 

tafel van 3 is zeg 
je BOEM!  

Speel 
4-op-een-rij  

Tafel 1 t/m 5 

Dobbel met een 
dobbelsteen en 
trek dit antwoord 

van de 10 af.  

Sommen- 
slang t/m 50 
of begin bij 

50 

Stuiter met 
de bal en 

spel 
moeilijke 
woorden 

Dobbel met 2 
dobbelstenen tel 
deze bij elkaar. 

 

Hinkel de 
tafel van 6 

 
Als mijn hele bingo-kaart vol is dan wil ik graag 
 
……………………………………………………………………………………... 
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Oefenbingo C kaart van ……………….. 
Met deze bingo kun je sommen t/m 20, tafels 1 t/m 10, spelling en het alfabet oefenen.  
 
Ik oefen 10 / 15 minuten: 

Stuiter met 
de bal en 
oefen de 

tafel van 8 

Tel om en om, 
maar als er een 
uitkomst van de 

tafel van 5 is zeg 
je BOEM!  

Oefen de 
tafel van 4 

met de kruis- 
beweging 

Speel 
Kamertje 
Verhuur 

Kies tafel 1-6 of 
1-10 

Zet bij elke 
letter van het 
alfabet een 

stap, begin in 
de keuken 

Speel  
UNO flip 
Kies uit - of x 

GOED/FOUT 
De een zegt een 
som t/m 20 met 
het antwoord. 
Soms noem je 

een fout 
antwoord!  

Maak buiten 
met krijt een 
FOON! En 
oefen de 

tafel van 3 

Overgooien. 
 Om en om noem 
je een som, de 
ander geeft het 

antwoord 

Klap een 
ritme en zeg 
de tafel van 6 

op. 

Speel 
Ganzenbord 

Spel 
moeilijke 

woorden met 
de kruis- 
beweging 

Ballon gooien: 
Gooi met de 

ballon en zeg 
zoveel mogelijk 
antwoorden van 

de tafel van 4 (op 
volgorde) 

Ga op de grond 
zitten en tik om en 
om naast je op de 

grond. Maak 
sommen met de 

uitkomst 20 

Handje klap: 
Oefen de 
tafel van 9 

Tafelhoppen: 
Maak antwoorden- 
kaartjes van een 
moeilijke tafel en 

spring de 
antwoorden met 2 

voeten naast 
elkaar 

Spring van 
links naar 
rechts en 
zeg het 

alfabet op. 

Tel om en om, 
maar als er een 
uitkomst van de 

tafel van 3 is zeg 
je BOEM!  

Speel 
4-op-een-rij  

Tafel 1 t/m 6 

Speel 
4-op-een-rij 
Tafels 1 t/m 10 

Sommen- 
slang t/m 

100 of begin 
bij 100 

Stuiter met 
de bal en 

spel 
moeilijke 
woorden 

Dobbel met 2 
dobbelstenen en 

noem het 
antwoord.  

Kies uit x of + 

Hinkel de 
tafel van 7 

 
Als mijn hele bingo-kaart vol is dan wil ik graag 
 
……………………………………………………………………………………... 
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