1) De pester ondervindt altijd voordeel van zijn pestgedrag. Andere kinderen kijken daardoor tegen
hem op of hij voelt zich er beter door in zijn vel zitten.
2) Pesters hebben minder empatisch vermogen dan andere kinderen. Ze kunnen minder goed
invoelen wat de gevolgen zijn van hun daden.
3) Meelopers doen mee aan het pestgedrag, of komen in elk geval niet op voor het slachtoffer,
omdat ze bang zijn buiten de groep te vallen of om zelf gepest te worden.
4) Pesters zien vaak haarscherp op welk gebied het slachtoffer kwetsbaar is. Een slimme jongen met
rood haar en een bril, hoeft daarmee niet gepest te worden als hij uitstraalt zelf geen problemen met
zijn uiterlijk te hebben.
5) Het pesten is meestal ontstaan vanuit een misverstand of conflict. Wellicht is de kiem al jaren
eerder gelegd. Soms vormt de manier waarop de ouders van het ene kind ooit over het andere kind
hebben gepraat de aanleiding.

Gedragsregels voor internet
Surfen en gamen
-

Ik weet dat niet alles waar is wat ik op leuke websites zie.
Ik download niet zomaar games of andere software en vraag eerst toestemming aan mijn
ouders.
Ik gebruik een apart (hotmail) adres om mezelf te registreren op websites.
Als ik me vervelend voel door iets wat ik gezien heb dan vertel ik dat aan iemand die ik
vertrouw.

Chatten, Hyven en MSN-en
-

Ik gebruik altijd een nickname als ik chat.
Als ik alleen ergens wil chatten, vraag ik eerst of mijn ouders dat goed vinden.
Ik geef geen gegevens van mezelf of mijn vrienden aan iemand die ik op de chat ontmoet.
Dus geen emailadressen, namen (ook niet van school), telefoonnummers enz.
Ik reageer niet op seksuele vragen of scheldpartijen.

Mailen
-

Ik open nooit vreemde mailtjes, attachments en kettingbrieven, ook niet van bekenden.
Spam en junkmail gooi ik meteen weg en ik reageer er nooit op.

Huiswerk doen met internet
-

Ik weet dat niet alles waar is wat ik op internet tegenkom.
Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik de leraar of mijn ouders om raad.
Ik neem niet zomaar teksten over van websites voor schoolopdrachten.
Voor het kopiëren van plaatjes en foto’s vraag ik eerst toestemming aan de makers.

Kijk voor nog meer gedragsregels op www.mijnkindonline.nl

