Kijkwijzer Spreekbeurt Tips
Tip 1: Maak je spreekbeurt persoonlijk
Dit kun je doen door te beginnen met iets te vertellen over waarom je hebt gekozen voor het
onderwerp ‘Kijkwijzer’. Begin je spreekbeurt bijvoorbeeld met een verhaaltje over iets wat je zelf
hebt meegemaakt, dat zorgt ervoor dat jouw spreekbeurt persoonlijker wordt en dus leuker om naar
te luisteren. Misschien heb je wel eens een film gezien waar je nog te jong voor was, waardoor je
nachtmerries kreeg? Je kunt ook in de klas vragen wie Kijkwijzer kent. Zo heb je direct iedereens
aandacht.
Tip 2: Vertel je verhaal in een logische volgorde
Zorg dat je verhaal een duidelijke volgorde krijgt en vertel niet alles kris kras door elkaar. Dit is een
voorbeeld van een duidelijke volgorde waarin je over Kijkwijzer zou kunnen vertellen:
-

Eerst vertel je over wat Kijkwijzer is;

-

Daarna waarom Kijkwijzer bestaat;

-

Je kunt uitleg geven over de pictogrammen (Wat betekenen ze? Wie zet ze erop? Enz.);

-

Vertellen over hoe het vroeger ging;

-

Of alles heel de dag op tv mag komen;

-

En je kunt wat vertellen over hoe het bij muziekclips en games (PEGI) gaat.
Tip 3: Hier vind je informatie over Kijkwijzer

Door op de vragen te klikken onder ‘Alles over Kijkwijzer’ op de informatiepagina van
www.kijkwijzer.nl/kids kun je heel veel informatie vinden. Op de andere pagina’s van
www.kijkwijzer.nl staat ook veel informatie. Houd daarnaast ook goed de nieuwspagina’s van de
Kijkwijzer websites in de gaten voor het laatste Kijkwijzer nieuws.
Tip 4: Hier vind je informatie over de Kijkwijzer voor games (PEGI)
Voor informatie over PEGI klik je op de vragen onder ‘Alles over PEGI’ op de informatiepagina van
www.kijkwijzer.nl/kids. Op de website van PEGI (www.pegi.info) vind je naast veel informatie ook
een lijstje met de nieuwste games en de bijbehorende pictogrammen. Houd voor het nieuws over
PEGI de nieuwspagina’s van pegi.info en kijkwijzer.nl in de gaten. Maak je liever je hele spreekbeurt
over PEGI? Download dan de PEGI Spreekbeurt Tips.

Tip 5: Gebruik je eigen woorden
Wat heel belangrijk is bij een spreekbeurt, is dat je je eigen woorden gebruikt. Neem niet letterlijk de
tekst over die je op internet hebt gevonden en gebruik nooit woorden die je niet kent. Lees eerst
alles rustig door, bepaal wat je over Kijkwijzer wilt gaan vertellen en begin dan rustig met het
schrijven van je verhaal in je eigen woorden.
Tip 6: Laat leuke afbeeldingen/filmpjes zien
Als je tijdens je spreekbeurt ook nog leuke plaatjes en/of filmpjes kunt laten zien, wordt hij alleen
maar leuker om naar te kijken en te luisteren (en stijgen je kansen op een hoog cijfer). Download
bijvoorbeeld de Kijkwijzer pictogrammen van de informatiepagina en laat die zien. Je kunt ook op
internet foto’s van films of tv-programma’s opzoeken. Verder kun je kijken in oude televisiegidsen,
het hoesje van je favoriete DVD kopiëren of naar een bioscoop gaan bij jou in de buurt en kijken of je
daar wat gratis tijdschriften en filmkranten kunt ophalen. Kijkwijzer en PEGI filmpjes vind je op de
website of op het YouTube kanaal van Kijkwijzer (https://www.youtube.com/user/DeKijkwijzer).
Tip 7: Doe een onderzoekje in je klas
Aan het eind van je spreekbeurt kun je in de klas een klein onderzoekje doen. Bedenk bijvoorbeeld
een vraag die je alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden (bijvoorbeeld: kijk jij wel eens films waar
je eigenlijk nog te jong voor bent?) Tel hoeveel klasgenoten de vraag met ‘ja’ hebben beantwoord en
hoeveel met ‘nee’. Of lok een discussie uit in de klas. Je vraagt dan bijvoorbeeld aan de klas: “Vind je
het goed dat Kijkwijzer er is?” Laat iedereen zijn/haar vinger opsteken die voor of tegen Kijkwijzer is.
Let op dat je van tevoren zelf al hebt bedacht wat jouw mening is. Vraag aan je klasgenoten waarom
ze voor of tegen zijn en hopelijk ontstaat er een discussie. Zorg ervoor dat jij de baas blijft van het
gesprek. Jij mag aanwijzen wie er aan de beurt is om iets te zeggen.
Tip 8: En als je nog een vraag hebt…
…dan kun je ons mailen: info@kijkwijzer.nl of bellen: 085-4011690.

Veel succes!

Versie: januari 2017

