Situatiekaarten die je kunt gebruiken tijdens een klasgesprek: Wat zou jij doen?
bij de brochure van www.telenet.be > internet > Veilig internet gezinspakket
De brochure licht 4 belangrijke aspecten van veilig internet toe:
1.
2.
3.
4.

Beveiligd en wel
Communiceren
Cyberpesten
Entertainment en downloaden

1. Beveiligd en wel
Situatie 1: Emma wil net online gaan om met Jenny te chatten als er een pop-up
venstertje verschijnt met de melding dat het antivirusprogramma is verlopen. Ze wil
heel graag online gaan om met Jenny te praten.
Wat zou er kunnen gebeuren als ze het bericht negeert?
Situatie 2: Emma krijgt een e-mail van iemand die ze niet kent. Het bericht heeft als
onderwerp “Coole online games” en bevat een bijlage. Het klinkt verleidelijk.
Wat zou jij haar aanraden te doen?
Situatie 3: Alex moet voor school een kort opstel maken over de mythe van Europa. Hij
typt “Europa” en “mythe” in op een zoekmachine. Op de eerste website lijkt alles te
staan wat hij nodig heeft: tekst en beelden.
Mag hij zomaar overtypen of kopiëren?
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2. Communiceren
Situatie 4: Emma is op bezoek bij een vriendinnetje dat zich wil aanmelden bij een
chatdienst. De vriendin vult haar persoonlijke gegevens in op haar profiel. Emma, die van
Laura heeft geleerd hoe je veilige profielen maakt, vindt dat ze haar profiel moet
veranderen.
Wat denk je dat Emma zal aanraden aan Laura?
Situatie 5: Mike, een vriend van Alex, heeft ruzie gehad met een goede vriend en al snel
daarna kregen andere leerlingen in de klas gemene mails van Mike. Mike is helemaal van
streek en zweert dat hij de e-mails niet heeft verstuurd. Alex denkt dat hij wel weet
wat er is gebeurd.
Weet jij het?
Situatie 6: Emma chat al een paar weken met een paar leden van haar favoriete fanclub.
Een van de vrienden heeft voorgesteld om eens af te spreken “in real life”. Emma weet
niet wat ze moet doen.
Kan jij haar helpen?
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3. Cyberpesten
Situatie 7: Alex heeft voor Kerstmis een gsm gekregen en gebruikt hem om zijn familie
te bellen en zijn vrienden te sms’en. Op een dag zendt een vriend van hem een filmpje
van een jongen die in elkaar wordt geslagen. Alex voelt zich er erg ongemakkelijk bij.
Wat moet hij doen?
Moet hij het berichtje ook doorsturen?
Situatie 8: Een van Alex vrienden is erg verdrietig. Iemand stuurt hem al een tijdje
gemene e-mails. Alex vindt dat dit niet door de beugel kan en wil zijn vriend helpen.
Wat zou hij kunnen doen?
Situatie 9: Emma’s klas krijgt les over hoe belangrijk het is anderen met respect te
behandelen. De juf vertelt ook over pesten en vraagt de klas om gedragsregels te
bedenken. Emma wil origineel zijn en besluit een stukje te schrijven over netiquette als
middel om cyberpesten te voorkomen.
Kan jij haar aan een paar ideeën helpen?
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4. Entertainment en downloaden
Situatie 10: Terwijl ze op het internet aan het surfen is, vraagt men Emma op één van
haar favoriete sites om een aantal vragen in te vullen. Nadat ze alle vragen heeft
beantwoord, vraagt men haar om al haar gegevens in te vullen.
Wat zou jij Emma aanraden? Mag ze zomaar zonder nadenken deze gegevens invullen?
Voorgesteld oplossing bij situatie 10: Online vragenlijsten en enquêtes zijn een heel
goede manier om feedback van de gebruikers van een website te verzamelen. Als je je
persoonlijke gegevens moet doorgeven, is het echter belangrijk goed te weten wat het
doel ervan is. Leer uw kinderen geen online formulieren in te vullen als ze de context
niet kennen. En zelfs als ze die wel kennen, moeten ze steeds heel voorzichtig blijven
met het geven van persoonlijke informatie.
Geef aan hoe persoonlijk de info is: heel erg privé, een beetje privé, niet zo privé
o
o
o
o
o
o

je telefoonnummer
je voornaam
je familienaam
de naam van je school
de naam van je huisdier
je leeftijd

o
o
o
o
o
o

de kleur van je haar
het land waar je woont
je adres
het beroep van je ouders
je foto
de foto van je beste vriend

Situatie 11: Alex heeft voor Kerstmis een gsm gekregen. Op een dag is hij op het
internet aan het surfen en vindt hij een site waar heel veel GRATIS* ringtones op staan.
Wat vind jij? Moet hij er een downloaden?
Situatie 12: Alex speelt een online game waarin hij direct contact heeft met andere
spelers. Het is echt een cool spel. Soms chat hij met medespelers.
Welke veiligheidstips moet hij in gedachte houden?

