
Doel van het spel
Als eerste alle keersommen doorstrepen op de Bingokroon

Rekendoel
Memoriseren van de tafels 1 t/m 10

Materiaal 
• 42 productkaarten van de tafels 1 t/m 10 keer 1 t/m 10,  

zie dit document
• Bingokroon met 25 diamanten, zie dit document
• Tafelkaart, zie de didactische aanwijzingen

Voorbereiding
Print en knip de productkaarten uit en print voor iedere bingospeler de Bingokroon uit.

Spelregels
• Dit spel gaat zoals Tafelbingo in de kist Rekenspellen groep 5&6.
• Het spel kan met de hele groep worden gespeeld of in een klein groepje.
• Kies een spelleider. De spelleider krijgt de productkaarten, schudt deze en 

legt ze blind voor zich op tafel.
• De overige spelers krijgen een Bingokroon met de opdracht in elke diamant 

een andere keersom te noteren uit de tafels 1 t/m 10. 
• De spelleider draait een productkaart open, bijvoorbeeld 36. Nu mag 

iedereen die een keersom met als antwoord het product 36 op zijn 
Bingokroon heeft, de diamant met dit productdoorstrepen. Dus 4x9 en 
9x4 mogen worden doorgestreept, maar 6x6 ook! 

• De spelleider trekt kaarten totdat iemand ‘Koningsbingo’ heeft 
geroepen en alle keersommen op zijn kroon heeft doorgestreept. 
De spelleider controleert of het geen valse bingo is.

• Wie als eerste Koningsbingo heeft, mag in de volgende ronde 
spelleider zijn.

Koningsbingo met de tafels (groep 5)
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Hmmm, lekker 
tafelen met 
Koningsbingo!

Koningsbingo met de tafels (groep 5)

Didactische aanwijzingen
• Vinden de kinderen het lastig om zelf keersommen uit de tafels 1 t/m 10 te bedenken? Deel dan de 

tafelkaarten uit. Hierop kunnen ze eenvoudig alle keersommen uit de tafels 1 t/m 10 afleiden.  

• Laat ze bij het invullen van de Bingokroon met een pen schrijven, zodat niet vals gespeeld kan worden. 

• Laat de getallen zo doorstrepen dat de getallen nog leesbaar zijn. Een goede bingo is anders niet van een 
valse te onderscheiden. 

• Heeft u niet veel tijd? Verkort de speeltijd. Wie als eerste een rijtje van zeven producten heeft doorgestreept 
wint de Koningsbingo. 

• Speel ook eens omgekeerde Koningsbingo. De kinderen vullen 25 verschillende producten op de Bingokroon 
in. De spelleider draait kaarten met tafelsommen open. De kaarten met tafelsommen, 100 stuks, vindt u in 
de kist Rekenmaterialen oefenlessen groep 5&6. 

• In plaats van doorstrepen kunnen de diamanten worden ingekleurd. Dat ziet er nog feestelijker uit!












