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Deze les sluit aan bij de 
volgende pijlers van de  
week tegen pesten: 
(online) normen en waarden

Doelgroep:
-  Groep 7/8  

basisonderwijs 
-   Klas 1/2 voortgezet 

onderwijs

Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Samen werken aan een maatschappij 
waarin iedereen met respect en waarde-
ring met elkaar om gaat, dat wil jij toch 
ook? Intrinsieke motivatie is voor ons de 

basis voor gedragsverandering.  
#welovesociety is ervan overtuigd dat 
positief gedrag kan worden gestimuleerd 
door individuele bewustwording.

Door middel van actuele voorlichtingen 
en trainingen rondom maatschappelijke 
thema’s als online privacy, (cyber) pesten 
en gamen wordt de confrontatie opgezocht 
en gedragsverandering bevorderd.

Lesdoelen:
Leerlingen krijgen inzicht in  
(online) normen en waarden

Materialen:
-  Grote vellen voor mood-

boards + stiften + print-
mogelijkheden of laat de 
leerlingen een online  
moodboard maken

- Internettoegang 

Voorbereiding: 
± 5 minuten

groep 7/8
klas 1/2



stellingen
groep 7/8
klas 1/2



Wanneer gaat plagen over in pesten? Wanneer kan iets 
niet meer, kortom wat zijn normen en waarden? En 
verschillen offline normen en waarden van online normen 
en waarden? En is er een verschil tussen de normen en 
waarden op school, die in je vriendengroep en thuis?

Activiteit
Als docent verdeel je het lokaal in tweeën. Bij de ene 
muur hangt het woord ja, aan de andere kant van het 
lokaal hangt het woord nee. De leerlingen lopen naar de 
kant waar zij het mee eens zijn. Na elke stelling ga je als 
docent met de leerlingen in gesprek. Waarom heb je voor 
deze kant gekozen? Wat heb je zelf meegemaakt? 

De stellingen voor deze activiteit zijn als volgt:

- Ik zeg online hetzelfde als offline 

-  Ik vind misbruik van privégegevens, dus het stelen van 
wachtwoorden of het aanmaken van nep-accounts geen 
cyberpesten 

-  Ik vind iemand niet uitnodigen voor een whats-appgroep 
cyberpesten (afhankelijk voor wie en met welk doel 
de groep wordt opgericht kan het een vorm zijn van 
cyberpesten)

-  Een foto van iemand doorsturen is cyberpesten (ja)

-  Als ik vervelende dingen online zie maak ik   
daar geen melding van

Doel:  Eigen mening vormen
Tijdsduur:   15 minuten
Materiaal:      Blaadjes met ja en nee
Werkvorm: Klassikaal

stellingen
groep 7/8
klas 1/2

>>



-  Ik heb het wel eens voor iemand opgenomen online 
bijvoorbeeld op Instagram of Whatsapp

-  Ik reageer als mijn vriend(in) een vervelende online 
opmerking krijgt onder zijn/haar foto

-  Stuk TV maakt een te extreme vlog die jij niet vind 
kunnen, zeg je hier wat van?

-  Iemand plaatst een vervelende opmerking onder jouw 
vlog, vind je dit erg? (ga in gesprek over hoe dit voelt 
voor zowel de zender als de ontvanger) 

stellingen
groep 7/8
klas 1/2




