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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



afsluiting
groep 7/8
klas 1/2



De leerlingen presenteren de moodboards aan hun 
klasgenoten, waarbij ze aandacht moeten hebben voor 
de volgende punten:

-  Geef aan waarom je gebruik hebt gemaakt van deze 
teksten/afbeeldingen

- Wat zegt dit over jouw celebrity?
- Klopt dit beeld met jouw werkelijkheid?
- Is deze nu veranderd?

Om de (online) normen en waarden met de leerlingen 
te bespreken kan je er voor kiezen om als docent 
de volgende verdiepende vragen te stellen na elke 
presentatie: 

-  Hoe gedraag jij je zelf online? Denk jij na over wat je 
online plaatst?

- Wat vind jij normaal? En wat vind jij niet normaal?
-  Is er voor jou een verschil tussen berichten wat je leest 

over bn’ers of vrienden?

Doel:   Leerlingen vormen hun eigen 
mening rondom online  
normen en waarden en  
weten dit te presenteren

Tijdsduur:   20 minuten 
Materiaal:      Mogelijk een digibord
Werkvorm: Klassikaal

groep 7/8
klas 1/2

afsluiting



Extra opdracht
-  Maak afspraken met elkaar als klas. Wat kan wel/

niet (online) en zorg dat deze afspraken een zichtbaar 
plekje krijgen in de whatsappgroep (mogelijk als 
groepsafbeelding) of in het lokaal.

-  Laat de leerlingen hun moodboard delen op Facebook 
of Instagram met #welovesociety. Het beste moodboard 
wint een gratis voorlichting.

Door kleine dingen voor een ander te doen kan jij het 
verschil maken. Wees een hero met elkaar! Heel veel 
plezier en succes!

#welovesociety
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