PEGI Spreekbeurt Tips
Tip 1: Maak je spreekbeurt persoonlijk én dus boeiend
Start met vertellen waarom je hebt gekozen voor het onderwerp ‘PEGI’. Bedenk bijvoorbeeld
wanneer jij zelf voor het eerst van PEGI hoorde. Misschien wilde je een keer een nieuwe game kopen
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, bijvoorbeeld
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 uitleggen wat het IARC-systeem voor games op je mobiel is;
Tot slot over hoe het bij films en tv-programma’s werkt (Kijkwijzer).

Tip 3: Hier vind je informatie over PEGI
Alle punten bij Tip 2 kun je beantwoorden via pegi.info/nl. Onder het kopje ‘Over PEGI’ vind je alles
wat je wilt weten. Kijk ook ons filmpje op de startpagina! Hier vind je ook een lijstje met de nieuwste
games en de bijbehorende pictogrammen. Je kan ook naar kijkwijzer.nl/kids. Door op ‘Informatie
over PEGI & Kijkwijzer’ te klikken kun je veel informatie vinden.
Tip 4: Informatie over Kijkwijzer
Voor informatie over Kijkwijzer klik je op ‘Vragen’ op kijkwijzer.nl/kids. Ook op de rest van de site
staat veel informatie. Maak je liever je spreekbeurt over Kijkwijzer? Download dan hier de Kijkwijzer
Spreekbeurt Tips.

Tip 5: Laat leuke beelden zien aan jouw publiek
Laat tijdens je spreekbeurt plaatjes en/of filmpjes zien. Zoek screenshots van games die je noemt in
je spreekbeurt, of ga naar een gamewinkel of speelgoedzaak om een gratis folder van de nieuwste
games te halen. Vergeet natuurlijk niet de PEGI-pictogrammen te laten zien tijdens je spreekbeurt.
PEGI en Kijkwijzer-filmpjes vind je op onze website.

Tip 6: Doe een onderzoekje in je klas
Houd aan het eind een klein onderzoekje. Stel klasgenoten ja/nee-vragen. Bijvoorbeeld: kijk je wel
eens naar de PEGI-leeftijd van de games die jij speelt? Gamen jouw ouders wel eens? Praten je

ouders met je over games en de PEGI-leeftijden? Of lok een discussie uit met de vraag: “Vind je het
goed dat PEGI er is?” Bedenk van tevoren wat jij er zelf van vindt. Vraag aan je klasgenoten waarom
ze voor of tegen zijn. Hopelijk ontstaat er een leuke discussie. Zorg ervoor dat jij gespreksleider blijft.
Wijs telkens aan wie mag spreken.

Tip 7: Oefen je spreekbeurt met je ouders
De meeste ouders willen het allerbeste voor hun kinderen. Een beter ‘oefenpubliek’ kun je niet
vinden! Dan weet je gelijk of je boodschap goed overkomt of dat je nog iets kan aanpassen.
Bovendien is het leuk om te horen hoe jouw ouder denkt over het onderwerp. Hiermee kun je ook de
reactie van jouw leraar inschatten.

Tip 8: En als je nog een vraag hebt…
…dan kun je ons mailen: info@kijkwijzer.nl of bellen: 085-4011690. We
helpen je graag!

Veel succes!
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