VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

BIJLAGE 5
B I JL AG E 5. 1 : M EIS J ES VO ETBA LLEN N IET

1

a

b

c

Waarom denk je dat

Omdat Maya een meisje is

Omdat hij zich schaamt

Hij is van streek omdat hij

Jayden zo gemeen is tegen

en hij meisjes stom vindt.

over het feit dat Maya het

verloren heeft van een

spel beter kan.

meisje.

Maya?

2

a

b

c

Hoe denk je dat Maya zich

Boos. Ze won eerlijk van

Van streek. Wat hij haar

Bang. Ze moet hem op

voelt bij de gemene dingen

hem in een wedstrijd. Het

toewierp, was homofoob en

school zien en begrijpt niet

die Jayden haar naar haar

feit dat ze een meisje is,

kwetsend.

waarom hij zich zo gedroeg.

hoofd slingerde?

heeft daar niets mee te
maken.

3

a

b

c

Mag Jayden Maya zulke

Nee, want hij gedraagt zich

Ja, want iedereen weet dat

Ja, want hij wil niet dat zijn

gemene dingen naar het

daarmee als een echte

voetbal alleen voor jongens

vrienden weten dat hij van

hoofd slingeren als ze

pestkop.

is.

een meisje verloor.

voetbal speelt, gewoon
omdat ze een meisje is?

4

a

b

c

Denk je dat de vader van

Nee, het zijn toch alleen

Nee, want Jayden speelt op

Ja, omdat Jayden niet goed

Jayden zich zorgen moet

maar zijn schoolvrienden,

zijn kamer dus is er geen

weet tegen wie hij online

maken over tegen wie hij

dus niets om je zorgen over

gevaar.

aan het spelen is. Het kan

online spelletjes speelt?

te maken.

ook een vreemde zijn.
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BI JL AG E 5 .2 : STO RYB O A RD ‘M EIS J ES VO ETBA LLEN NI E T ’
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B I JL AG E 5. 3: G EN DERRAVIJ N

Graag gamen

Goed met computers
kunnen werken

Sterk zijn

Make-up dragen

Voetballen

Goede punten hebben

Aan ballet doen

Graag winkelen

Huilen bij films

Dansen

De weg vinden

Roddelen

Babysitten

Goed zijn in wiskunde

Zin hebben in kussen

Een Ikea-kast
in elkaar zetten

Grappig zijn

Goed
kunnen autorijden

Zingen in de douche

Ordelijk zijn

Een goede muzieksmaak
hebben

Koken

Afwassen

Goed kunnen luisteren

Graag lezen

Naar musicals kijken

Roken

sexy foto’s
doorsturen

Zich onzeker voelen over
het eigen lichaam
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BI JL AG E 5 .4 : JA-N EEKRIN G
ÎÎ Ik game elke dag
ÎÎ Ik heb een smartphone
ÎÎ Ik chat graag online
ÎÎ Ik heb een Instagram-account
ÎÎ Ik heb al eens gedaan alsof ik iemand anders was
ÎÎ Ik heb al eens iemand gedefriend of geblokkeerd
ÎÎ Alle FB- vrienden zijn ook echte vrienden
ÎÎ Tijdens de les moeten we meer online gaan
ÎÎ Ik heb een eigen YouTube-kanaal
ÎÎ Ik volg vloggers
ÎÎ Ik speel Minecraft
ÎÎ Ik speel Fortnite
ÎÎ Ik stoor mij soms aan dingen online
ÎÎ Ik heb mezelf al een keer gegoogeld
ÎÎ Mijn ouders zijn streng als het gaat over het internet
ÎÎ Ik ga soms naar de bib om te gamen
ÎÎ Online kan ik meer mijzelf zijn
ÎÎ Ik luister veel naar muziek via internet/YouTube
ÎÎ Ik heb meer dan 100 Facebookvrienden
ÎÎ Ik vraag altijd eerst toestemming voor ik een foto van iemand anders online zet
ÎÎ Ik zit langer dan een uur per dag achter de computer/smartphone
ÎÎ Het internet is leuk
ÎÎ Ik heb al eens iemand uitgesloten op het internet
ÎÎ Wij hebben met de klas een online groep
ÎÎ Thuis eten wij zonder smartphones aan tafel
ÎÎ Ik heb al eens een online ruzie gehad
ÎÎ Ik vind het fijn wanneer mensen mijn foto’s mooi vinden
ÎÎ Ik heb mijn ouders als Facebookvriend
ÎÎ Ik post soms negatieve berichten over andere mensen
ÎÎ Ik heb al eens een bewerkte foto van iemand online gezet
ÎÎ Ik typ soms dingen die ik niet in iemands gezicht zou durven zeggen
ÎÎ Ik heb al eens iemands gsm-nummer doorgegeven zonder zijn of haar toestemming
ÎÎ Ik heb al eens een grappig filmpje van iemand anders online gezet
ÎÎ Soms ben ik het internet beu
ÎÎ Ik ben bang van het internet
ÎÎ Ik heb al eens een sexy selfie doorgestuurd
ÎÎ Ik heb al eens gemene opmerking gezien, gegeven, enz.
ÎÎ Ik was al eens getuige van cyberpesten
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