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Hoe gedraag ik me op het internet?
Vandaag leer je meer over hoe je je op een respectvolle manier gedraagt 
op het internet.

Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:Na deze les moet je het volgende kennen en kunnen:

 Ik begrijp dat wat ik op het internet zet heel snel verspreid kan worden.

 Ik kan een aantal verschillen tussen pesten en online pesten geven.

 Ik weet wat ik kan doen als ik online gepest word.

 Ik ken een aantal gevaren van communiceren via de computer.

 Ik weet dat ik onaangename ervaringen op internet of via gsm het best 
meteen bespreek met een volwassene.

  

1  Een reportage op Ketnet

g Zoek via een zoekmachine op het internet naar een uitzending van Karrewiet Plus over online 
pesten. Welke zoekterm(en) geef je in?

                                                                                                                                                      

g Bekijk de reportage aandachtig. Geef een aantal verschillen tussen pesten en online pesten.

 1)                                                                                                                                               

 2)                                                                                                                                                

 3)                                                                                                                                                

g Welke positieve boodschap krijg je over je eigen gedrag op het internet?

                                                                                                                                                      

g Wat kun je doen als je online gepest wordt?

 1)                                                                                                                                               

 2)                                                                                                                                                

naam:                        klas:
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2  Veilig op het internet

g Hieronder lees je een aantal uitspraken. Kruis telkens de uitspraak aan die het best bij jouw gedrag 
past. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, enkel eerlijke antwoorden.

 Bij elk profi el dat ik aanmaak op het internet, post ik een foto. Bij elk profi el dat ik aanmaak op het internet, post ik een foto.

 Ik heb al eens een foto van mezelf op het internet gepost. Ik heb al eens een foto van mezelf op het internet gepost.

 Ik post nooit een foto van mezelf op het internet.

 Als ik een webcam gebruik, weet ik wie er aan de andere kant zit. Als ik een webcam gebruik, weet ik wie er aan de andere kant zit.

 Ik heb nog nooit een webcam gebruikt. Ik heb nog nooit een webcam gebruikt.

 Mijn webcam staat altijd aan.

 Als ik een computer of tablet gebruik, is er meestal een volwassene in de buurt. Als ik een computer of tablet gebruik, is er meestal een volwassene in de buurt.

 Het gebeurt vaak dat ik alleen (bv. op mijn kamer) op een computer of tablet speel of werk.

 Alleen ik ken mijn wachtwoord. Alleen ik ken mijn wachtwoord.

 Ikzelf en mijn ouders kennen mijn wachtwoord. Ikzelf en mijn ouders kennen mijn wachtwoord.

 Mijn beste vriend(in) kent mijn wachtwoord.

 Als ik chat, dan zit mijn echte naam in mijn nickname verwerkt. Als ik chat, dan zit mijn echte naam in mijn nickname verwerkt.

 Ik heb nog nooit met iemand gechat. Ik heb nog nooit met iemand gechat.

 Tijdens het chatten kun je uit mijn nickname mijn echte naam niet afl eiden.

 Ik spreek thuis altijd af wat ik op de computer of tablet ga doen en hoe lang het mag duren. Ik spreek thuis altijd af wat ik op de computer of tablet ga doen en hoe lang het mag duren.

 Thuis kan ik een computer of tablet gebruiken als ik dit zelf wil, ik hoef niet af te spreken wat ik 
ga doen of hoe lang ik ga werken.

Als ik een e-mail, sms of ander internetbericht ontvang van iemand die ik niet ken, dan ...Als ik een e-mail, sms of ander internetbericht ontvang van iemand die ik niet ken, dan ...

 open ik die in het bijzijn van mijn ouders. open ik die in het bijzijn van mijn ouders.

 open ik die meestal gewoon zelf. open ik die meestal gewoon zelf.

 open ik die nooit.

 Af en toe gebeurt het eens dat ik een bericht verstuur waarin iets staat dat ik eigenlijk niet 
rechtstreeks durf te vertellen.

 Wat ik niet echt durf vertellen aan iemand, vertel ik ook niet via het internet of gsm.

 Ik laat mijn wachtwoord niet door de computer onthouden en moet elke keer opnieuw mijn 
wachtwoord ingeven als ik me moet aanmelden.

 Op sommige websites hoef ik niet meer in te loggen omdat de computer mijn wachtwoord 
onthoudt.

 Ik let erop dat ik niet zonder vragen foto’s of fi lmpjes van vrienden online zet. Ik let erop dat ik niet zonder vragen foto’s of fi lmpjes van vrienden online zet.

 Ik zet wel eens fi lmpjes of foto’s van vrienden online zonder hen vooraf te vragen of dat mag.
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g Luister nu naar de mening van een aantal van je klasgenoten. Merk je de verschillen?

g Onderstreep of markeer de uitspraken die onprettige situaties helpen voorkomen met groen.

g Welke tips vind jij echt belangrijk? Aan welke tips wil je de komende weken extra aandacht 
besteden? Schrijf ze in de top 3 hieronder.
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