PEGI Werkstuk Tips
Tip 1: Schrijf je verhaal in een logische volgorde, bijvoorbeeld met hoofdstukken over:
-

Wat PEGI is;

-

Daarna waarom PEGI bestaat;

-

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

-

Ook kun je schrijven over wat het IARC-systeem voor games op je mobiel is;

-

En je kunt schrijven over hoe het bij films en tv-programma’s werkt (Kijkwijzer).
Tip 2: Hier vind je informatie over PEGI

Alle punten bij Tip 1 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 3: 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 werkstuk over Kijkwijzer? Download dan hier de Kijkwijzer
Werkstuk Tips.
Tip 4: Gebruik je eigen woorden
Bij een werkstuk is het belangrijk dat je je eigen woorden gebruikt. Neem niet letterlijk de
internetteksten over en gebruik geen woorden die je niet kent. Lees eerst alles rustig door. Bepaal
dan wat je over PEGI wilt gaan vertellen. Begin daarna rustig met het schrijven van jouw verhaal in
jouw eigen woorden.

Tip 5: Voeg leuke afbeeldingen toe aan je werkstuk
Laat in je werkstuk toepasselijke plaatjes zien. Ga op zoek naar screenshots van games die je noemt
in je werkstuk. Ga naar een computerwinkel of speelgoedzaak voor een gratis folder over de
nieuwste games. Of zoek online naar afbeeldingen van de doosjes van een paar populaire games.
Vergeet natuurlijk niet de PEGI- pictogrammen in je werkstuk te plakken.

Tip 6: Laat jouw ouders tegenlezen
De meeste ouders willen het allerbeste voor hun kinderen. Een betere ‘check’ voordat je je werkstuk
inlevert kun je niet vinden. Je weet gelijk of jouw boodschap goed overkomt of dat je nog wat kan
aanpassen. Bovendien kun je daarna met je ouders een gesprekje hebben over het onderwerp, dan
heb je gelijk een indruk hoe jouw leraar kan reageren.

Tip 7: 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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