
 

1.  Op side 27 stiet: ‘It meunster hold in neil foar syn gesicht. Ynstinktyf skrille er in 
eintsje achterút.’ Witsto wat ‘skrilje’ is? Wat docht Jesse yn dy lêste sin?

2.  Jesse wol net hoastje, om’t er dan koarje moat. Wêrom soe er it sa ferfelend fine as er 
koarje moast? 

 a. Omdat hy fan koarjen sa’n nare neismaak krijt. 
 b.  Omdat hy tinkt dat de ûntfierders dat prachtich fine sille en dy wille gunt hy se net.
 c.  Omdat de ûntfierders dan tinke dat er op it punt stiet om te brekken. Hy wol just 

sterk oer komme.   
 d.  Om’t de hiele wrâld meisjen kin. Hy is bang dat dy bylden him de rest fan syn libben 

achterfolgje sille.  
3.  It sprekwurd ‘it kwea straft himsels’ sjit Jesse troch de holle. Dêrtroch tinkt er dat 

Marije en Femke wolris de meunsters wêze kinne. Wat hat it sprekwurd dêr mei te 
krijen? 

4. -  Yn it begjin fan de relaasje mei Jesse fielde Marije har hiel oars as oan ’e ein. 
  Wat feroare der?
 -   Hoe fielde Marije har neidat Jesse har foto online setten hie? 
  Skriuw fiif gefoelens op. 
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CHALLENGE
 

STELLINGEN
Jim geane mei elkoar yn diskusje. Op de folgjende siden fynst 10 stellingen. 
Foarmje in groepke en meitsje der in moai petear (gesprek) fan. 

TIPS FOAR IN GOEDE DISKUSJE

1. Lit elkoar útprate (fragen stelle mei fansels wol).
2. Elkenien mei syn eigen miening jaan. Toan respekt foar in oare miening. 
3.  Lis dúdlik út wat dyn antwurd is, kom mei arguminten en ûnderbou dyn miening.
4.  Elk mei syn eigen memmetaal prate. Ast elkoar net begrypst, joust dat oan.

AS IK MARIJE WÊZE SOE, 
HIE IK DE SEKSY SELFY 

NOAIT MAKKE.



JESSE MOAT DE
FINZENIS YN 

FOAR WAT HY DIEN HAT. 

MARIJE EN FEMKE HIENEN 
JESSE NOAIT ÛNTFIERE 
MOCHTEN OM WRAAK 

TE NIMMEN.
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LUUK SIT ALLE DAGEN 
MEAR AS TWA OEREN 
TE GAMEN, HY IS DUS 

GAMEFERSLAAFD.

SKOALLE MOAT MY 
FOARLJOCHTSJE 

OER SOCIAL MEDIA.
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AS IEN MY IN ROTSTREEK 
LEVERET, IS IT LOGYSK 

OM IN ROTSTREEK WEROM 
TE LEVERJEN. 

IK HA NIKS LEARD 
FAN DIT BOEK. 

42 43



AS BERN ONLINE RÚZJE 
OF PROBLEMEN 

HAWWE, MOATTE DE 
ÂLDERS DAT OPLOSSE.

CYBERPESTEN MOAT 
STRAFBER WURDE. 
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IK BIN BANG WAT TE 
MISSEN OF ÚTSLUTEN 

TE WURDEN AS IK NET OP 
SOCIAL MEDIA SIT.
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BONUSSTELLINGEN
Krije jim der gjin genôch fan? Hjir binne noch 10 bonusstellingen!

1.  Hoe mear tiid ik op ynternet besteegje, hoe mear freonen ik meitsje.
2. Myn freonskippen wurde better troch social media. 
3. It is dreech om op te hâlden mei social media.
4. Social media liedt ôf ast húswurk makkest of oare belangrike dingen dochst. 
5.  In learaar moat him/har der foaral net mei bemuoie as der fia ynternet of WhatsApp 
 pesten wurdt.
6. Myn âlders meie fan my witte wat ik op ynternet doch. 
7. Social media makket my ûnwis (onzeker).
8. Troch gewelddadige games te spyljen fynst geweld gewoaner.
9. As ik 18 bin, wol ik alles wat oer my online stiet wisse kinne.
10.  Gameferslaving komt allinne foar by minsken dy’t it dreech fine om freonen te meitsjen.




