Blok 5

Brugles 6

De leesmanieren samen!

Bekijk het!
Pictogrammen van
Kijkwijzer. Er zijn er nog
meer, die kom je tegen
als je wat ouder bent.
Weet jij welke dat zijn?

Kijken of niet?

Die ene actiefilm lijkt je top, maar te hard vechten en bloed vind je eng.
Een spannende serie? Leuk, maar je kent jezelf ... als het té eng wordt,
slaap je slecht.
Soms twijfel je: moet ik hiernaar kijken of niet? Of soms vragen je ouders
zich af of een film wel geschikt is voor jou. Heel lang waren hier geen
goede tips voor, maar tegenwoordig wel.
Met de Kijkwijzer kom je te weten of een film of tv-programma geschikt
is voor jouw leeftijd.

Kijkwijzer

In 2001 kwam de Kijkwijzer voor films en tv-programma’s. Kijkwijzer
helpt om te bepalen of je oud genoeg bent om te kijken. Wil je weten
hoe dat werkt? Kijkwijzer bestaat uit pictogrammen van plaatjes met
leeftijden erbij. Je vindt ze op de hoes van een dvd en in de tv-gids.
Ook kom je ze tegen bij het lijstje met films van een bioscoop.
Staan er bij een film een 6 en een spin afgebeeld? De 6 betekent: let op
met kinderen tot 6 jaar. De spin wil zeggen: er komen enge dingen in de
film voor. Een ander voorbeeld: een 9 met een vuist. Daarmee wordt
bedoeld: dit is een film met beelden met geweld. Het kan zijn dat
kinderen tot 9 jaar daar erg van schrikken.
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Waarschuwing

Mandy (bijna 12) heeft Kijkwijzer pas ontdekt. ‘Ik wilde een film zien met
een 12 en een spin. Mijn moeder vond het toch goed, maar ze keek wel
met me mee.’
Kijkwijzer is dus een handig hulpje. Je beslist ermee of het slim is om
wel of niet te kijken. Want het zou jammer zijn als je na een film steeds
nachtmerries krijgt.
Of een film of programma geschikt is, daar zegt de Kijkwijzer niets over.
Dat is per kind weer anders. Je moet dat zelf even overleggen met je
vader of moeder. Ook zegt Kijkwijzer niet of een film goed is of niet.
Kijkwijzer waarschuwt je, meer niet.
Voor games bestaat er een ander hulpje: PEGI.

Toekomst

Vroeger stond er alleen AL, 6, 12 of 16 op een pictogram. Daarna is er
ook de 9 bijgekomen. Een film of programma kijk je niet alleen meer in
de bioscoop of op tv. Dat kan ook op internet of op sommige mobieltjes.
Daarom kom je de pictogrammen van Kijkwijzer op steeds meer plekken
tegen. Kijkwijzer verandert dus steeds een beetje, ook in de toekomst.
Want kinderen en de wereld om hen heen veranderen ook.

Rennen voor je leven

Beste mensen van de Kijkwijzer,
Op 18 april ben ik jarig, ik ben tien
jaar geworden.
Van mijn neef heb ik de dvd Rennen
voor je leven gekregen. Het leek mij
een supercoole film, mijn neef had
hem zelf ook gezien.
Op de dvd-hoes stond dit teken:
				
Dus ik dacht meteen: die film is
geschikt voor mij. Samen met mijn
moeder heb ik de film bekeken.
Ik kan jullie vertellen, die 9, daar
klopt echt helemaal niks van hoor!
Die film is echt supereng en ik heb
verschrikkelijk naar gedroomd. Dus
willen jullie die 9 er a.u.b. zo snel
mogelijk vanaf halen!
Groeten van Tim
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