17. Geldbingo
Het herkennen van begrippen in filmpjes kan helpen bij het leren van begrippen. Wat is dan nog leuker dan een
ouderwets spelletje bingo? Om het wat moeilijker te maken is het ook mogelijk om niet de begrippen zelf weg te
strepen, maar de bingo te spelen met omschrijvingen of synoniemen.
Benodigdheden:
▪
Beamer en internet
▪
Leerlinginstructie met bingokaart
▪
Link naar programma: NTR Dossier
Economie aflevering ´Geld en Banken´.
http://www.npo.nl/dossier-economie/1302-2014/NPS_1242020

(Afbeelding)

Tijdsduur:
▪
20-25 minuten (filmpje duurt 15 minuten)
Soort opdracht:
▪
Spel
Leerdoel:
▪
Concretisering van begrippen
▪
Herkennen van begrippen en definities
Begrippen:
▪
Fiduciair geld
▪
Intrinsieke waarde
▪
Spaarmiddel
▪
Geldmarkt
▪
Rekenmiddel
▪
Geldschepping
▪
Liquiditeit
▪
Gouden standaard
▪
Devalueren
▪
Inflatie
▪
De Nederlandsche Bank (DNB)
Benodigde voorkennis leerling:
▪
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad varieert de benodigde voorkennis van ´geen´ naar ´bekend met de
begrippen´.
Samenvatting opdracht
Aan de hand van een filmpje gaan leerlingen op zoek naar begrippen. Begrippen die ze herkennen strepen ze weg
van een bingokaart.

Opzet les
Vóór de les
Kies welke versie je wilt uitvoeren met de klas. Zet het filmpje klaar. Print de leerlinginstructie met de
bingokaarten.
Omdat alle begrippen in het filmpje voorkomen zijn er twee verschillende bingokaarten per versie. Met de ene
kaart is bingo haalbaar. Met de andere kaart niet. Print de bingokaart slechts één keer uit. De andere kaart is voor
de rest van de leerlingen in de klas. Schud de kaarten daarna, zodat je zelf niet weet wie bingo gaat halen.
Versie

Welke kaart haalt bingo
(komt slechts 1 keer in het spel)

I begrippen
II begripsomschrijving
III synoniemen

Inflatie
Er is en algehele prijsstijging
Algehele prijsstijging

Welke kaart haalt nooit bingo
(Met deze kaart vul je de klas
aan)
Deflatie
Er is een algehele prijsdaling
Algehele prijsdaling

De opdracht
Geef de leerlingen een korte instructie. Deel de leerlinginstructie met de bingokaarten uit en start het filmpje.
Leerlingen strepen begrippen die ze herkennen in het filmpje weg en één van de leerlingen krijgt uiteindelijk een
volle bingokaart. Er zijn drie verschillende opdrachten; een makkelijke versie waarin de begrippen letterlijk
voorkomen, een versie met begripsomschrijvingen en een versie met synoniemen.
Nabespreking
Bepreek het moment waarop de begrippen in het filmpje genoemd werden en geef de juiste antwoorden. Beloon
de winnaar met een prijsje.
Varianten
1. Geef alle leerlingen het juiste bingoformulier en ze hebben allemaal tegelijk bingo. Minder spelelement, maar
nog wel leerzaam.
2. Laat de leerlingen in duo’s werken. Discussie bij het bedenken van de omschrijvingen en synoniemen is zeer
leerzaam.
3. Geef de leerlingen die een onvoldoende staan de begrippen, de leerlingen tussen de 5,5 en de 7,0 de
omschrijvingen en de leerlingen die hoger staan dan een 7,0 de synoniemen. Zo differentieer je in de klas
tijdens de opdracht en met hetzelfde filmpje.
4. Lees zelf de omschrijvingen/synoniemen voor en geef de leerlingen de bingokaart met de begrippen Zo kost
de opdracht minder tijd en is ook uit te voeren zonder internet/beamer.

Leerlinginstructie Geldbingo met begrippen
Kijk en luister naar het filmpje van NTR dossier Geld en Banken. Onderstaande begrippen komen in het filmpje
voor. Wanneer je een begrip hoort, streep je het begrip weg.
Wanneer je kaart vol is, roep je BINGO! Bij een valse bingo hoort een passende tegenprestatie.
Veel plezier!
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Leerlinginstructie Geldbingo met omschrijvingen van definities
Stap 1: Lees onderstaande omschrijvingen door en vul op je bingokaart het begrip in wat bij de omschrijving
hoort.
Stap 2: Kijk en luister naar het filmpje. Wanneer je een begrip hoort dat past bij één van de door jou
opgeschreven begrippen, streep je het begrip weg.
Wanneer je alle omschreven begrippen hebt gehoord, roep je BINGO! Bij een valse bingo hoort een passende
tegenprestatie.
Veel plezier!

Begripsomschrijvingen:

Een functie van geld is
dat je er berekeningen
mee kunt maken.
Het creëren van nieuw
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hebben.

Bankbiljetten worden
gedekt door een
bepaalde hoeveelheid
goud.

Het geld wordt minder
waard.

Een functie van geld is
dat je het kunt bewaren.

De centrale bank van
Nederland.
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Leerlinginstructie Geldbingo met synoniemen
Stap 1: Lees onderstaande synoniemen goed door. Je gaat straks een filmpje zien waar synoniemen van
onderstaande woorden gebruikt worden. Het is handig om de omschreven synoniemen, als je deze al weet, in de
onderste bingokaart in te vullen.
Stap 2: Kijk en luister naar het filmpje. Wanneer je een begrip hoort waarvan het synoniem op je bingokaart staat,
streep je het betreffende synoniem weg.
Wanneer je alle synoniemen gehoord hebt en je kaart vol is, roep je BINGO!
Veel plezier!
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Antwoorden
In onderstaand schema staan de begrippen met hun omschrijvingen en met de gebruikte synoniemen en het
tijdstip waarop ze in de film voorkomen.
Tijdstip in film

Begrip

5:03

Fiduciair geld

1:47

Intrinsieke waarde

0:44

Spaarmiddel

9:40

Geldmarkt

0:42

Rekenmiddel

8:47

Geldschepping

11:24

Liquiditeit

2:56

Gouden standaard

3:44

Devalueren

4:33

Inflatie

13:09

De Nederlandsche Bank
(DNB)

Omschrijving
Geld gebaseerd op
vertrouwen.
De waarde van het
materiaal van een biljet of
munt staat.
Een functie van geld is dat
je het kunt bewaren.
Handel in geld op korte
termijn.
Een functie van geld is dat
je er berekeningen mee
kunt maken.
Het creëren van nieuw
geld door banken.
De mate waarin banken
dekkingsmiddelen hebben.
Bankbiljetten worden
gedekt door een bepaalde
hoeveelheid goud.
Het geld wordt minder
waard.
Er is een algehele
prijsstijging.
De centrale bank van
Nederland.

Synoniem
Vertrouwensgeld
Materiële waarde
Oppotmiddel
Vraag en aanbod van
betaalmiddelen op korte
termijn
Vergelijkingsmateriaal
Geldcreatie
Dekkingsbijdrage
Dekkingsmiddel
Waardevermindering
Algehele prijsstijging
Centrale bank

