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1  |  Aanleiding
Actualiteit

In de gewelddadige serie ‘Squid Game’ van Netflix 

spelen volwassenen allemaal kinderspelletjes. Ben 

je de verliezer? Dan word je vermoord! De serie op 

Netflix is een regelrechte hit in meer dan 90 landen en 

staat zelfs in de lijst van best bekeken series. De serie 

is bedoeld voor 16 jaar en ouder, maar daar trekken 

leerlingen zich niets van aan, zo lijkt het. Leerlingen 

spelen de serie na. In sommige gevallen worden ver-

liezers geslagen.

2  |  Lesopbouw 
Open de PowerPoint-presentatie van les 41

 Slide 1 en slide 2 - Introductie.

 Slide 3 - Voorkennis ophalen 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet...
Lesbrief

Week 

41
Doelen
De leerling:
• leert kritisch te kijken naar de inhoud van films of series en criteria toe te pas-sen om film en series te beoordelen.

Dit sluit aan op de media-wijsheidcompetentie: • Media doorgronden
• Reflecteren op mediagebruik

Benodigdheden:  Digibord | PowerPoint-

presentatie Mediabegrip week 41

Begeleid de dialoog zo dat je ruimte geeft voor leerlin-

gen om te vertellen, maar dat je niet onbedoeld vuur-

tjes aanwakkert.

Zijn er kinderen in de klas die weleens 

een aflevering hebben gezien? Praat 

hier dan over. Wat vonden ze ervan? 

Voelde het echt of nep? Werden ze er 

bang van? Door erover te praten kunnen 

angsten worden weggenomen en be-

paalde beelden beter begrepen worden.

 Slide 4, 5 en 6 - Instructie

Bespreek het item uit het Jeugdjournaal na. De video 

geeft veel ruimte om de dialoog te voeren. Zijn ze het 

eens met de leerlingen? Zijn ze het eens met de vol-

wassenen? Vinden ze dat volwassenen mogen/moeten 

bepalen wat kinderen te zien krijgen?

 Slide 7, 8, 9, 10 en 11 - Kennis controleren

Wanneer leerlingen de pictogrammen nog niet goed 

kennen, leg dit dan extra uit.

 Slide 12 en 13 - Verwerking 

In de verwerking krijgen de leerlingen de kans zelf te 

bepalen invulling te geven aan wat geweld is of niet. En 

welke kijkwijzer daar dan bij hoort.



Woordenschat

Pictogrammen: 
Een pictogram is een symbool of af-
beelding die de plaats inneemt van 
een tekst. Een symbool is beeldtaal

Discriminatie: 
Discriminatie betekent dat er on-
terecht verschil wordt gemaakt 
tussen hoe je met mensen omgaat. 
Bijvoorbeeld tussen mannen en 
vrouwen of tussen moslims en chris-
tenen.

Kijkwijzer leeftijdsadvies: 
Een advies dat ouders en opvoeders 
waarschuwt tot welke leeftijd een te-
levisieprogramma of film schadelijk 
kan zijn voor kinderen.

Gebruikte bronnen:
Squid Game maSSaal naGeSpeeld op de baSiSSchool: ‘ouderS realiSeren zich niet wat de impact iS’

netflix Gaf Squid Game leeftijdSkwalificatie van 12 jaar
Squid Game iS ‘SucceSvolSte nieuwe netflix-Serie ooit’, alduS netflix

uitGelicht: de populariteit van Squid Game (kijkwijzer-advieS 16 jaar)
zorGen over kinderen die de Serie Squid Game kijken

Squid Game (foto)
httpS://www.GooGle.com/Search?q=kijkwijzer+Geweld&tbm=iSch&ved=2ahukewi4yprwvm-
fzahucm-wkhad6dxaq2-cceGqiabaa&oq=kijkwijzer+Geweld&GS_lcp=cGnpbwcqazif-
caaqGaq6bwGjeo8decc6bGGaeaGqhjoecaaqGfdyxanyp84dypbSa2Gacab4aiabx-
oGbraoSaqe2maeaoaebqGelz3dzlxdpei1pbwfaaqe&Sclient=imG&ei=i9xmyfjyoolm-

SaeG9b-aaq&bih=524&biw=1650&hl=nl (foto’S)

Bij de laatste dia/opdracht wordt kinde-

ren gevraagd een film of serie te beoor-

delen. Het is handig alvast wat opties 

te geven zodat dit niet teveel tijd kost. 

Bovendien kunnen beoordelingen na-

derhand ook nog met elkaar vergeleken 

en besproken worden.

 Slide 14 -Reflectie

Hoe kijken leerlingen nu naar geweld in series en films? 

Vinden zij het al ‘normaal’ om deze spelletjes op het 

schoolplein na te spelen? En wat als heel jonge kinde-

ren dit ook naspelen?

3  |  Achtergrondinformatie 
Datum: 10-10-2021 - Bron: AD.nl

Squid Game massaal nagespeeld op de basisschool: 
‘Ouders realiseren zich niet wat de impact is’

De Zuid-Koreaanse Netflixserie Squid Game staat al 
weken op nummer één in de lijst met best bekeken 
series. Ook onder basisschoolleerlingen is de serie - 
eigenlijk voor 16 jaar en ouder - razend populair, vaak 
tot groot ongenoegen van ouders en leerkrachten. ,,Ik 
vraag me af of ouders zich realiseren wat de impact 
kan zijn.”

In Squid Game strijden vierhonderd schuldenaars om 
een grote pot met geld. Hiervoor spelen ze diverse 

kinderspelletjes, waarbij ze hun eigen leven op het spel 
zetten. Wie het niet redt of niet snel genoeg is, wordt 
meedogenloos neergeknald. Vanwege het geweldda-
dige karakter heeft Netflix de serie bestempeld als een 
serie voor 16 jaar en ouder, maar daar lijken jongere 
kinderen zich niet altijd wat van aan te trekken.
Afgelopen week waarschuwde een Belgische basis-
school ouders voor Squid Game, omdat leerlingen 
elkaar te lijf gingen tijdens het spelen van het spel Anna 
Maria Koekoek. Ook in Frankrijk kwam het tot geweldda-
digheden na het openen van een speciale pop up-rui-
mte en in Engeland hebben diverse scholen ouders 
inmiddels opgeroepen om hun kinderen niet naar de 
serie te laten kijken.

Zorgen
Ook in Nederland zijn er zorgen, zowel bij ouders als 
bij docenten. De Amsterdamse Barbara (haar ach-
ternaam noemt ze liever niet, red.) zag ouders elkaar 
waarschuwen in de groepsapp van de school van haar 
11-jarige zoon. ,,De - voornamelijk - moeders had-
den geen idee wat voor serie het was en vonden het 
gruwelijk dat het kinderspelletje ‘Anna Maria Koekoek’ 
eindigde in een moordpartij. Een moeder waarschuwde 
hiervoor in de groepsapp, waarna een flink aantal an-
dere moeders ook aangaven dat hun kind niet mocht 
kijken, ook al had ‘iedereen’ in de klas het gezien”, ver-
telt ze.

Ouder Indra schrijft op Twitter: ‘De negenjarige zegt dat 
AL haar klasgenootjes het constant over Squid Game 
hebben en die mogen het dus wel kijken, kennelijk, en 
waarom zij dan niet? Het kan toch niet zo zijn dat er 
zoveel ouders zijn die hun kinderen dat laten kijken? Ben 

ik nou raar dat ze dat niet mag?’

Niet voor hun ogen
De Tilburgse basisschoolleraar Martijn Holsappel zag 
enkele van zijn leerlingen uit groep acht een spel uit de 
serie spelen op het schoolplein. Hij maakte er een Tik-
Tok-filmpje van met de tekst ‘Als je dit kent, dan zou je 
16 jaar of ouder moeten zijn... Uhm, hoezo kennen jullie 
dit?’

Lees verder op AD.nl. 

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=%C2%A9%20AFP-,Squid%20Game%20massaal%20nagespeeld%20op%20de%20basisschool%3A%20'Ouders%20realiseren%20zich,niet%20wat%20de%20impact%20is'&text=Ook%20onder%20basisschoolleerlingen%20is%20de,ongenoegen%20van%20ouders%20en%20leerkrachten.

