Cyberpesten Quiz
1. Wat is een voorbeeld van cyberpesten?
a) Een gekke foto naar iemand sturen via facebook
b) Iemand in de klas belachelijk maken
c) Iemand buitensluiten van een whatsappgroep
d) Maken van online vrienden, zonder dat je ze kent

?

3. Cyberpesters denken vaak
dat ze niet gepakt kunnen worden
a) Waar
b) Niet Waar

2. Cyberpesten is niet
zo erg als pesten op
het schoolplein
a) Waar
b) Niet Waar

4. Kinderen die online worden gepest hebben meer kans om:
a) Slechte cijfers te halen
c) Zich te schamen
b) Zich eenzaam te voelen
d) Alle antwoorden zijn juist

5. Om online pesten te voorkomen
is het slim om:
a) Je inlognaam te delen met vrienden
b) Veel stoere foto’s te delen
c) Zelf te pesten
d) Geen van allen

8. Cyberpesten is makkelijker
dan pesten op het schoolplein
a) Waar
b) Niet waar

6. Welke kinderen maken het meeste
kans om online gepest te worden?
a) Populaire kinderen
b) Kinderen met goede cijfers
c) Kinderen die anders zijn
d) Kinderen met veel social media accounts

7. Wat is een omstander?
a) Iemand die het pesten ziet gebeuren,
maar verder niets doet
b) Een ander woord voor pestkop
c) Iemand die degene die wordt gepest helpt

9. Hoe zou je iemand die online wordt gepest kunnen herkennen?
a) Hij of zij heeft vaak veel vrienden
b) Hij of zij is zenuwachtig en stil
c) Hij of zij is erg spraakzaam
d) Hij of zij zit veel op zijn of haar telefoon te kijken

10. Kinderen die online worden
gepest hebben meer kans om:
a) Slechte cijfers te halen
b) Zich eenzaam te voelen
c) Zich niet lekker te voelen
d) Alle bovenstaande antwoorden

11. Plagen of Pesten?
a) Het is voor allemaal grappig
b) Het is meestal één tegen één
c) De sfeer is positief
d) Het gaat vaak om dezelfde persoon
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