VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

BI JL AG E 2 .1 : JI J DO ET O N S VERLIEZ EN

1

a

b

c

Zijn Yasin en Jo gewoon wat

Ja, de jongens zijn Kai maar

Nee, ze brengen Kai van

Ja, ze maken wat plezier en

plezier aan het maken?

wat aan het plagen.

streek en ze zouden het zelf

Kai reageert veel te gevoelig.

ook niet leuk vinden.

2

a

b

c

Moet Kai iemand vertellen

Nee, want misschien vragen

Nee, hij zou zijn vrienden in

Ja, hij zou iemand moeten

hoe de jongens hem aan het

ze hem daarna niet meer om

de problemen kunnen

vertellen welk gevoel het hem

behandelen waren?

te komen spelen.

brengen, terwijl ze alleen

gaf toen de jongens hem aan

maar een grapje maakten.

het uitlachen waren.

3

a

b

c

Vind je ook dat de jongens

Nee, want Kai wist van bij het

Ja, de jongens zien dat Kai

Nee, Kai stelt zich aan. Hij

Kai niet goed behandeld

begin dat ze online spelletjes

van streek is. Ze zouden een

moet zich erover zetten en de

hebben en dat ze iets anders

aan het spelen waren.

ander spel kunnen spelen.

jongens verder laten spelen.

moeten spelen?

4

a

b.

c.

Had de vader van Yasin

Hij had Kai een oppepper

Hij had tegen Kai kunnen

Hij had tegen de jongens

anders kunnen reageren?

kunnen geven en hem

zeggen dat hij zich niet zo

kunnen zeggen dat ze niet zo

kunnen aanmoedigen.

moest aanstellen en verder

gemeen mogen zijn tegen

moest spelen.

Kai.
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B I JL AG E 2. 2: STO RYB O A RD ‘J IJ DO ET O NS VE RL I E ZEN’

40

VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

BI JL AG E 2 .3 : PU Z Z EL

Wat is
cyberpesten?

Cyberpesten is
pesten via het
internet en
mobiele
toestellen

De pester wil de
andere kwetsen

Verschil
klassiek pesten
en cyberpesten

De pesters
kunnen de
gepeste dag en
nacht pesten

Verschillende
rollen

Het pestgedrag
herhaalt zich

Soms zijn er
getuigen of
omstanders

De pester is
meestal
machtiger dan
de gepeste

Wie de pester
is, kan langer
geheim blijven

Vele mensen
kunnen het
pestgedrag zien

Iedereen kan
elkaar pesten
van over heel de
wereld

Pester

Pester

Gepeste

Omstanders

Verschillende
vormen

Beledigen

Bedreigen

Uitlachen

Hinderen in
sociale
contacten

Voorbeelden

Tom krijgt een
beledigende
boodschap
binnen via
WhatsApp

Lisa moet een
sexy selfie
doorsturen,
anders zal haar
vriendje in
elkaar geslagen
worden

Een bewerkte
gênante foto
van Yana wordt
online gezet

Yousra wordt
uitgesloten uit
de online
klasgroep
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