PEGI 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 ‘PEGI’. Begin je spreekbeurt bijvoorbeeld met een verhaaltje over iets dat je zelf mee
hebt gemaakt, dat zorgt ervoor dat jouw spreekbeurt persoonlijker wordt en dus leuker om naar te
luisteren. Bedenk bijvoorbeeld wanneer jij zelf voor het eerst van PEGI hoorde. Misschien wilde je
een keer een nieuw spel voor de PlayStation kopen bij de speelgoedwinkel en lukte dat niet omdat je
nog te jong was? Of wellicht zat je wel een keer te gamen en werd het spel zo griezelig, gewelddadig
en bloederig dat je er buikpijn van kreeg?

Tip 2: Vertel je verhaal in een logische volgorde
Nadat je hier kort over hebt verteld, kun je gaan vertellen over PEGI. 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 PEGI zou kunnen vertellen:
-

Eerst vertel je over wat PEGI is;

-

Dan over waarom PEGI bestaat;

-

Vervolgens geef je uitleg over de pictogrammen (Wat betekenen ze? Wie zet ze erop? Enz.);

-

Daarna kun je vertellen wat PEGI Online is;

-

En kort over hoe het bij films en tv-programma’s werkt (Kijkwijzer).

Tip 3: Hier vind je informatie over 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.
Tip 4: 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 website in de gaten voor het laatste Kijkwijzer nieuws!
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 PEGI wilt gaan vertellen en begin dan rustig met het schrijven
van je verhaal in je eigen woorden.

Tip 6: Laat leuke afbeeldingen en 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). Ga op zoek
naar foto’s van games die je noemt in je spreekbeurt, fiets even naar een gamewinkel of
speelgoedzaak om een gratis folder van de nieuwste games te halen. Vergeet natuurlijk niet de PEGIpictogrammen te laten zien tijdens je spreekbeurt. Kijkwijzer en PEGI filmpjes vind je op onze 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: gamen jouw ouders wel
eens?) 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: “Vinden jullie het
goed dat PEGI er is?” Laat iedereen zijn vinger opsteken die voor of juist tegen PEGI 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!
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