VEILIG EN WEERBAAR ONLINE

BIJLAGE 4
B I JL AG E 4 . 1 : VRA G EN ’HA ATP RA AT’

1

a

b

c

Is het slim om op dit

Ja, iedereen zal haar

Nee, omdat zoiets de

Ja, Want iemand anders is

bericht te reageren?

beginnen pesten als ze niet

situatie alleen maar erger

ermee begonnen.

voor zichzelf opkomt.

zal maken.

2

a

b

c

De vriendin van Emma

Nee, omdat ze alleen maar

Het is verkeerd omdat ze

Nee. Ze bedoelde het

maakte online een aantal

een grapje maakte en

weet dat iedereen het

helemaal niet gemeen, ze

gemene opmerkingen

Emma het allemaal maar

bericht kan lezen en dat

vond het gewoon grappig

zodat iedereen ze kon

niet zo serieus moet

Emma hierdoor van streek

en Emma kan toch gewoon

lezen. Is dat verkeerd?

opnemen.

zal zijn en in verlegenheid

het bericht wissen.

gebracht zal worden.

3

a

b

Wat vind je van de reactie

Goed. Ze bekijkt de situatie

Fout. Ze zou haar dochter

Fout, maar ze zou haar

van de moeder?

vanop een afstand en zou

moeten verdedigen en

dochter nog kunnen wijzen

weleens gelijk kunnen

stappen ondernemen.

op de gevaren van het

hebben.

c

internet en de gevolgen van
een reactie op het bericht.

4

a

b

c

Moet Emma online een

Nee, omdat het beter is om

Ja, omdat ze het opnieuw

Ja, omdat ze Emma van

bericht naar haar vriendin

je vriendin rechtstreeks

zou kunnen doen en de

streek bracht en het nu

sturen?

hierover aan te spreken.

zaken nog erger zou

haar beurt is om in

kunnen maken.

verlegenheid gebracht te
worden.
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BI JL AG E 4 .2 : H AATP RA AT
Verbind het juiste woord met de juiste beschrijving. Duid daarna de woorden aan die het best gebruikt kunnen worden om het
gedrag van Millie te beschrijven, die grove opmerkingen maakt over Emma.

Beschrijvingen

Woorden
Pesterijen

De persoon die begint met (cyber)pesten.
Iemand beletten om online met jou te communiceren. Zo zorg je ervoor dat

Cyberstalking

mensen je geen berichten meer sturen en kan je zelf ook geen posts of
berichten van die persoon zien.

Uitsluiting

Troll

Cyberpesten

Iemand die zegt dat die iemand wil kwetsen, verwonden of op een andere
manier onvriendelijk wil behandelen.
Een foto die iemand van zichzelf neemt met behulp van
een smartphone of webcam en vervolgens deelt via sociale media.
Het versturen van een uitnodiging naar iemand om een online ‘vriend’ te
worden op Facebook of andere socialemediasites.
Het gebruik van elektronische communicatie om iemand te pesten,

Cyberhate

gewoonlijk door het versturen van berichten om iemand te bedreigen of
bang te maken.

Selfie

Iemand die probeert online ruzie, discussies of emotionele reacties uit te
lokken bij anderen.

Bedreiging

Het gebruik van internet of gsm om iemand van streek te brengen of bang te

Blokkeren

Aanhoudend gedrag dat iemand doelbewust in de war of van streek brengt.

Pester

maken.

Bewust iemand niet opnemen in een online groep.
Wanneer de kwetsende cyberboodschappen zich niet richten op één

Vriendschapsverzoek

persoon in het bijzonder, maar gericht zijn op hele groepen van
mensen wegens een specifiek kenmerk (bv. meisjes, joden, homo’s).
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B I JL AG E 4 . 3: STO RYB O A RD ‘HA ATP RA AT’
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BI JL AG E 4 .4: L E EG STO RYB O A RD
Hier vind je een blanco storyboard. Gebruik het om een eigen storyboard te maken waarin Emma de andere meisjes de schuld geeft
en de situatie erger maakt. Of maak een storyboard waarin Emma praat over haar eigen fouten om zo de zaken beter te maken.
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B I JL AG E 4 . 5: WAT Z EG J IJ N U ?!
Contextkaarten

Je krijgt een briefje doorgegeven
in de klas en dit staat erop.

Dit is commentaar
onder een YouTube-filmpje.

Je ouders zeggen dit.

Dit staat als graffiti
op een muur in de stad.

Iemand roept dit naar iemand anders op
straat. Ze kennen elkaar niet.

Een vriend reageert zo op een filmpje
op Facebook.

Iemand post een foto op Instagram
met deze tekst.

Iemand op straat loopt voorbij
met deze tekst op een T-shirt.

Deze tekst zit in een lied van een artiest.

Je krijgt een filmpje doorgestuurd via
WhatsApp met deze boodschap in.

Een groep vrienden zegt je dit.
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Uitspraakkaarten

Ik haat je.

Je lief is niet leuk.

Ik zie je graag.

Frit met boulette,
de Chiro zijn janette!

Ik ga u verwijderen als vriend,
dan heb je er nul!

Meisjes moeten vooral leren koken

Jongens die aan ballet doen,
zijn homo’s

Die moet er echt 5 kg schmink op doen
om er een beetje deftig uit te zien.

Alle vreemdelingen buiten
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B I JL AG E 4. 6: HA AT J E P LA ATJ E!
Verbind elke uitspraak met de juiste persoon.

A

E

1:
2:
3:
4:
5:
6:

‘T IS P REC IES J U STIN B IEB ER VAN DEN AL DI .
I K HA AT J E Z O N DER J O U IS 1 D N OOI T ME E R HE T ZE L F DE ! JE DENKT AL L E EN MAAR AAN JE ZE LF!
VA N B RA A F KIN DERSTERRETJ E NAAR DI T ? ZE I S E CHT VULGAI R!
H ATEN HATE HATERS G O N N A HAT E JE ST E M I RRI T E E RT EN JE BENT VE E L T E MAGE R!
BA B YFA C E
E EN KLEIN KIN DJ E DAT DEN KT DAT ZE KAN ZI NGEN!
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BI JL AG E 4 .7 : H AATP RA AT

Wat vindt de moeder van Emma van de manier waarop ze op het beledigende bericht van Millie reageert?
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Hoe zou je het gedrag van Samira omschrijven?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Welke raad zou je Emma geven voordat ze een beledigend bericht terugstuurt naar Millie?
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