Politieke Bingo
Korte omschrijving werkvorm
In deze werkvorm krijgen leerlingen allemaal een unieke bingokaart. Op deze kaart staan
negen vakjes met daarin antwoorden. De antwoorden horen bij vragen die u op de volgende
pagina kunt vinden. Dit onderdeel leent zich goed als afsluiter van een les over politiek om
kennis te herhalen.
Leerdoel
Het doel van deze bingo is het op een speelse manier testen van de opgedane kennis over
politiek. De informatie wordt nog een keer herhaald, waardoor de kennis beter blijft hangen.
Duur
15 minuten
Benodigd materiaal
U heeft een stapeltje unieke bingokaarten nodig (één voor elke leerling). U kunt deze
bingokaarten downloaden vanaf onze zoekmachine met lesmateriaal: ga naar
www.prodemos.nl/leren en zoek op ‘Bingo vmbo’.
Wat doet u?
Stap 1
Geef de leerlingen allemaal een unieke bingokaart en leg uit dat zij antwoorden op de kaart
hebben staan op vragen die u gaat stellen. Het kan ook zijn dat het juiste antwoord niet op
de kaart staat!
Stap 2
Stel de vragen één voor één. Vertel van tevoren wanneer de leerlingen BINGO mogen
roepen. Bij een volle rij of bij een volle kaart?
Stap 3
Wanneer een leerling BINGO roept, controleert u of dit een juiste bingo is. Maak vervolgens
de vragen af. Als het goed is, hebben alle leerlingen bingo na de laatste vraag.
Stap 4
Bespreek eventueel de vragen nogmaals en geef nu een toelichting bij de antwoorden.
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Hoe noemen we de Eerste en Tweede kamer samen? Parlement
Hoeveel partijen zitten er in de Tweede Kamer? 13
Om de hoeveel jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer als het kabinet
tussendoor niet valt? Vier
Wat is een andere naam voor ‘premier’? De minister-president
Hoeveel mensen zitten er in de Tweede Kamer? 150
De ministers en staatssecretarissen vormen samen… Het kabinet
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Hoe oud moet je zijn om te mogen stemmen? 18
Het werkgebouw van een minister heet ministerie. Op een ministerie werken ook
heel veel… Ambtenaren
Wie is het staatshoofd van Nederland? De koning
Waarin staan alle afspraken tussen coalitiepartijen? Het regeerakkoord
Een groep mensen in de Tweede Kamer van dezelfde politieke partij heet ook wel….
Fractie
De koning zegt dat criminelen hogere straffen moeten krijgen. Wie is
verantwoordelijk voor die uitspraak? De minister(s)
Wat is een belangrijke taak van de Tweede Kamer? Wetten maken
Een land waarin de macht bij het volk ligt, is een … Democratie
Waarin staan de belangrijkste wetten van Nederland? De Grondwet

