
 
Fiche 8: Buitenkom-bingo 
 
Checklist 
 

 

 
       
Samenvatting 

De gebruikelijke verplaatsingen per bus of per auto vervangen door je stoute schoenen aan-

trekken en dezelfde verplaatsingen te voet of met de fiets afleggen. 

 

Uitgewerkte activiteit 

Duur activiteit: voorbereiding 30 min + verplaatsing 

 

Materiaal: stadsplan voor de voorbereiding + eventuele fietsen indien je dit verplaatsings-

middel kiest. 

 

Verloop activiteit: 

 

Voorbereidend moment in de klas: 

Maak met de leerlingen een lijst op van alle verplaatsingen die jullie samen met de klas 

tijdens het trimester of schooljaar ondernemen (bibliotheek, zwembad, park, moestuin…). 

Zorg dat je een leesbaar stadsplan hebt waarop je die verplaatsingen aanduidt en welk 

vervoermiddel jullie gebruiken hiervoor. Dan stel je de vraag of de klas sommige 

verplaatsingen op een andere manier zou kunnen doen. Bij de volgende stap maak je dan 

een lijst met voor- en nadelen van de verschillende transportmiddelen (incl. de impact op het 

milieu en het klimaat). 

Vervolgens organiseert de klas zich om een reeks verplaatsingen te voet of per fiets af te 

leggen. Let wel om meerdere begeleiders te hebben zelfs indien de klas te voet gaat.  

 

Om deze verplaatsingen nog interessanter te maken, kun je met de leerlingen een 

buitenkom-bingo opstellen. Bedenk allemaal gekke (maar veilige) manieren om je te 

verplaatsen. Tijdens de verplaatsingen kunnen de leerlingen dan proberen zo snel mogelijk 

een « Bingo » te scoren door zich één minuut lang per vakje op de gegeven manier te 

verplaatsen. 

 

Synthesemoment in de klas : 

- Wat hebben we op onze tocht gezien dat we anders niet gezien zouden hebben ? 

- Moeten we onze voor- en nadelenlijst aanvullen of niet ? 

- Zouden we het opnieuw willen doen ? 

- Was het warm of koud ? Was iedereen goed gekleed ? 

- … 

 

 



 

 

 

Voorbeeld 

 

Een voorbeeld van een Buitenkom-bingo, maar laat de leerlingen vooral zelf manieren 

verzinnen. 

 

 

Huppelend Kruiwagen 
Achteruit 
lopend 

Fluitend 
Blinddoek + 
begeleider 

Zingend Hand in hand 
Drie stappen 
vooruit, één 

achteruit 
Kikkersprong Zwijgend 

Armwapperend 
Walk like an 

Egyptian 
Bingo 

Op iemand zijn 
rug 

Zijwaarts 

Motorgeluiden 
makend 

Tango-
dansend 

Zo groot 
mogelijke 
stappen 

Springend 
Doe alsof je op 
een paard zit 

« Goeiendag » 
zeggend aan 
alle mensen 

Hinkelend In een slinger Zakkenlopend Polonaise 

 


