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Beste juf, meester 

In deze download vind je alles wat je nodig hebt om samen met je klas een 
Bingel verjaardagskaart te maken.

• Werkblad
• Correctiesleutel werkblad
• Bijlage: foto van de kadomator
• Bijlage: verjaardagskaart, blanco
• Bijlage: verjaardagskaart, schrijflijnen
• Bijlage verjaardagskaart: met dubbele schrijflijnen
• Info over hoe je de lesfiche kan toevoegen in Bingel Planner

Meer info over het inzenden van de verjaardagskaarten 
vind je op bingelisjarig.be/school 

Veel schrijfplezier! 
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Ik bingel, jij bingelt, wij bingelen … 
al 10 jaar!

Ik kan de in� nitief benoemen.
Ik kan de uitgang van een werkwoord markeren. 
Ik kan de stam van een werkwoord vinden.
Ik kan de verschillende vormen van een werkwoord aanvullen.

Vul aan: Bingel is jarig. Op het feest zal ik … 1

Vul de tabel aan met de juiste vorm van het werkwoord. 

In� nitief Ik … Hij … Wij … 

vier viert vieren 

spring springt springen

worden wordt worden 

drinken drink drinken 

lachen

a  Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘bingelen’. 

bingelen
nu

ik 

jij 

hij 

wij 

jullie 

zij

vroeger

ik 

jij 

hij 

wij 

jullie 

zij

2

3

Naam:  Datum:  Nr: 

4

3

2

C68  M17  Y36  K2

C16  M30  Y70  K0

C100  M76  Y39  K33

C68  M17  Y36  K0

C70  M20  Y67  K0

C16  M30  Y70  K0

4
werkblad 'Bingel is jarig' bij



b  Schrijf de verschillende vormen van het werkwoord ‘verdienen’. 

verdienen
nu

Ik  pingping.

Jij  pingping.

Hij  pingping.

Wij  pingping.

Jullie  pingping.

Zij  pingping.

vroeger

Ik  pingping.

Jij  pingping.

Hij  pingping.

Wij  pingping.

Jullie  pingping.

Zij  pingping.

Kleur in de werkwoordsvormen van oefening 3b:

de stam.

de uitgang.

Vul de verjaardagswens aan en schrijf ze over op je verjaardagskaart. Kies uit:

mag – word – smaken – is – leer – ontvangen – is – kan – geraken – krijgen

Vandaag  een speciale dag. 

Eentje waarop bijna alles  ! 

Tien jaar  je maar één keer. 

Nu  Bingel geen klein eiland meer.  

Dankzij jou  ik spellen en tot honderd tellen. 

Na het oefenen  wij pingping. 

Zo  onze avatars ook wat blingbling.   

Bij jou  ik foutjes maken. 

Ik zal altijd aan het einde van de oefening  . 

Bedankt  voor al die � jne jaren! 

Laat die verjaardagstaart maar lekker  . 
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Naam:  Datum:  Nr: 

4
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C68  M17  Y36  K2

C16  M30  Y70  K0

C100  M76  Y39  K33

C68  M17  Y36  K0

C70  M20  Y67  K0

C16  M30  Y70  K0
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bv. spelen bv. dansen

bv. taart eten

vieren

springen

bingel

bingelt

bingelt

bingelen

    bingelen

bingelen

bingelde

bingelde

bingelde

bingelden

    bingelden

bingelden

word

drinkt

lacht lachenlach

bv. liedjes zingen
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verdien

verdient

verdient

verdienen

    verdienen

verdienen

verdiende

verdiende

verdiende

verdienden

    verdienden

verdienden

verdient verdiende

verdiende

verdient verdiende

verdienen verdienden

    verdienen     verdienden

verdienen verdienden

is

mag

word

is

leer

ontvangen

krijgen

kan

geraken

smaken

verdien

verdient

verdient

verdienen

verdienen

    verdienen    verdienen

verdiende

verdiende

verdiende

verdienden

verdienden

    verdienden    verdienden



 
 B

in
ge

l i
s 

Ja
ri

g 
- 

K
ad

o
m

at
o

r 
 

 
 

 
 

 
©

 U
it

ge
ve

ri
j V

A
N

 IN
 

  









 
 
 

bingelisjarig.be 
 

Aan de slag met ‘Bingel is jarig’ in Bingel Planner 
In de Bingel Planner-agenda kan je het leermiddel ‘Bingel is jarig!’ toevoegen.  
Zo plan je de avatarles eenvoudig in en verschijnen de doelen automatisch in de 
doelenrapportering.  
Meer info: bingelsite.helpdocs.io/leermiddelen/het-leermiddel-bingel-is-jarig-
toevoegen. 

Bingel Planner 
Bingel Planner is voor iedere school kosteloos beschikbaar in Bingel. 

Surf naar bingel.be en log in met je Bingel-account. Je bent nu klaar om met Bingel 
Planner aan de slag te gaan. 

Met Bingel Planner plan je eenvoudig je lessen en activiteiten. Al je lesmateriaal staat 
netjes op één plaats. Je hebt toegang tot de les- en activiteitenfiches van alle 
uitgeverijen maar je kunt evengoed je eigen les- en activiteitenfiches creëren, verrijkt 
met interessante bronnen, documenten en links zoals YouTube-filmpjes die je met je 
collega’s eenvoudig kunt delen. 

Via grafieken in de doelenrapportage kun je de evolutie van je ingeplande 
leerplandoelen duidelijk opvolgen. De doelen van alle netten zijn automatisch 
gekoppeld. 
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