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De sociaalste school

Overzicht

Enquête De sociaalste school

Omschrijving

Via de radiozender MNM doet onze school mee aan 'De sociaalste school'. We kunnen hiermee geweldige prijzen
winnen, waaronder een optreden van MNM op school. We gaan hiervoor op onderzoek om te bekijken hoe jullie
omgaan met sociale media. Daarom hebben we wel jullie hulp nodig. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we dit
kunnen winnen! Willen jullie volgende enquête invullen?
Dit alles is anoniem.

Invullingen 109

Deelnemers 108 (hoofdaccounts)

Vak Schoolniveau

Aangemaakt 2017-09-26 14:15

Vraagrondes
Eerste vraagronde
    - / -

Vragen

1) Mijn leeftijd in jaren is?
    Meerkeuzevraag

2) Ik ben een (voel mij)...
    Meerkeuzevraag

3) Welke sociale media gebruik je?
    Meerkeuzevraag (meerdere antwoorden)

4) Wat zou je persoonlijk niet kunnen missen? Je mag er 1 kiezen.
    Open vraag

5) Wat vind jij de voordelen van sociale media? Geef er minstens 1.
    Open vraag

6) Wat vind jij de nadelen van sociale media? Geef er minstens 1.
    Open vraag

7) Wat heb jij op en met sociale media al eens meegemaakt dat zeer positief is? Geef een concreet voorbeeld.
    Open vraag

8) Wat heb jij op en met sociale media al eens meegemaakt dat zeer negatief is? Geef een concreet voorbeeld.
    Open vraag

9) Wat verwacht je van je medegebruikers (vrienden, vreemden,...) op sociale media?
    Open vraag

10) Wat verwacht je van je ouders op sociale media?
    Open vraag

11) Wat verwacht je van je school op sociale media?
    Open vraag

12) Wat vinden je ouders van sociale media?
    Meerkeuzevraag (meerdere antwoorden)

13) Hoe lang zit je gemiddeld per dag op sociale media?
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    Meerkeuzevraag

14) Geef 1 tip voor een veiliger gebruik van sociale media. (Wat moet of mag je juist niet doen?)
    Open vraag
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1 - Mijn leeftijd in jaren is?

1) 11 jaar 6
2) 12 jaar 13
3) 13 jaar 21
4) 14 jaar 13
5) 15 jaar 12
6) 16 jaar 13
7) 17 jaar 17
8) 18 jaar 7
9) 19 jaar 4
10) 20 jaar en ouder 2
Totaal 108

2 - Ik ben een (voel mij)...

1) vrouw / meisje 62
2) man / jongen 46
Totaal 108

3 - Welke sociale media gebruik je?

1) facebook 93
2) snapchat 88
3) whatsapp 66
4) twitter 18
5) messenger 97
6) fiber 0
7) twitch 21
8) steam 25
9) instagram 80
10) smartschool 98
11) reddit 7
12) youtube 103
13) e-mail 76
14) musical.ly 31
15) skype 60
16) emmo 0
17) discord 19
18) iets anders 14
Totaal 896

4 - Wat zou je persoonlijk niet kunnen missen? Je mag er 1 kiezen.
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snapchat

facebook

snapchat

Messenger

niets

Steam.

Voetbal

Whatsapp

Skype

Facebook

Facebook

Ok

Mijn kangoeroes

GSM

Facebook, zo kan ik mijn vrienden bereiken als ik hen nodig heb

Messenger

brood

Familie

Skype

messenger

Messenger

mijn gaming pc

Facebook

Snapchat

Snapchat

Snapchat

Snapchat

Mijn familie en computer

Snapchat

instagram

Youtbe

Instagram

Mijn Familie.
Mijn vriendinnen

Mijn PC, ik heb een YouTube kanaal en het is gewoon sterker dan een GSM

gsm

snapchat
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Snapchat

Steam

facebook

Mijn gsm

Mijn beste vrienden.

Snapchat

Instagram

facebook

vrienden

instagram

Snapchat

Facebook

Snapchat

ik zou alles kunnen missen

Instagram

Ik kan alles missen behalve Smartschool om iets te vragen aan mijn leerkrachten

Musical.ly

Messenger

smartphone

Mijn vrienden

YouTube

Youtube

familie

youtube

Mijn Gsm.

Mijn vrienden

Gsm

Snapchat

Snapchat

Snapchat

Whatsapp

ik zou sporten niet kunnen missen (lopen)

Voetbal

.

youtube

Vrienden, gsm

snapchat
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messenger

Mijn gsm is echt belangrijk

iPad en PlayStation

vrienden

Messenger

discord

familie

gsm

MIJN Playstation 4 en mijn Gsm

youtube

facebook

Mijn familie

Mesenger omdat je dan met he vrienden nog altijd kan communiceren

Gsm

Mijn beste vrienden

Snapchat, mensen die je online leert kennen kan je soms niet in het echt zien en via snapchat geeft het je de kans om die mensen te kunnen zien door
foto’s naar elkaar te sturen

messenger

Mijn Familie en vrienden

?

Messenger

youtube

Facebook

Ik kan alles missen.

messenger

Snap

fiets

Facebook

Snapchat

instagram!

messenger

computer

smartphone

Instagram

Mijn longen

Fleur
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5 - Wat vind jij de voordelen van sociale media? Geef er minstens 1.

je leert dingen van andere mensen

je kunt chatten met vrienden

altijd op de hoogte zijn van alles

Je kan heel snel en gemakkelijk andere mensen bereiken
Het is altijd binnen handbereik
Je hebt meestal snel een antwoord op je berichten

alles

je bent meteen in contact met je vrienden en andere personen.

Contacten leggen

Je bent makkelijk bereikbaar. Je maakt makkelijk vrienden. Het is gemakkelijk om af te spreken.

Je kan met vrienden communiceren die verder weg wonen

Je kan met je vrienden in contact blijven

Snel andere mensen bereiken

Ok

Mensen leren kennen

DAT JE KUNT STUREN naar vrienden

altijd bereikbaar, up-to-date

je kan blijven communiceren met je vrienden

Het opdoen van kennis

Dat je met je vrienden of familie kunt bellen of sturen

Je kan makkelijk met mensen praten en chatten.

Je kan communiceren met elkaar, je kan meningen delen en foto's plaatsen

Makkelijker met mensen kunnen praten

vrienden nieuws ect.

Contact met vrienden afspraken maken met vrienden verveling

Gemakkelijk contact leggen met vrienden.

Makkelijk contact
Grappige filmpjes
Veel te veel om op te sommen

Sociaal contact

Je bent op alles van de hoogte

Dat je kan chatten met elkaar

Zo kun je contact houden met vrienden die iets verder weg wonen, dit is ook makkelijker om aftespreken en te praten als je wat wilt zeggen dit
bijvoorbeeld via skype messenger of snapchat

tijdsbesteding

Plezier

Je kan makkelijk comuniceren met vrienden
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Je kan in contact blijven met vrienden

Je kunt iedereen over heel de wereld bereiken!
Het is fijn.
Je leert mensen kennen.

je kan makkelijk comuniceren met elkaar

contact met mensen in het buitenland

Als je afspreekt voor te komen spelen ofzo, dan is het handig om te chatten

Je kan sociaal zijn met andere mensen die niet bij jou in de buurt zijn.

Sociaal zijn en je vrienden kunnen contacteren

Dat je berichten kan sturen

Je kan elkaar bereiken na schooltijd.

Gesprekken met familie die je niet elke dag ziet.

Je kunt leuke dingen leren bv. via YouTube.

Gratis communiceren

Je kan na school nog sturen met je klasgenoten om dingen te vragen over bv school.

dat je gemakkelijk andere kinderen en leerkrachten kunt berijken

Dan kan je nog steeds contact houden met je vrienden en famillie!

Je kan iedereen op de hoogte houden.
Je kan leuke dingen delen met vrienden.
Je bent sneller op de hoogte van alles.

Altijd in contact met iedereen

je kan iemand makkelijk bereiken

Je kan chatten met mensen waar je nooit of bijna nooit mee kan afspreken .

Ik vind het handig om zo dingen te vragen aan mijn vrienden

Je kan mekaar bereiken

Je kan met je vrienden praten, ookal ben je in het buitenland. En het is meestal volkomen gratiS

- je kan terug contact opnemen met je vrienden van de basisschool
- als je iemand op een fuif leert kennen dan kan je nog contact houden
- het is leuk
- je leert soms mensen beter kennen (dat is handig voor als je verlegen bent)
- je kan zien wie van je vrienden naar bepaalde evenementen gaan

Je kunt elkaar snel bereiken en je blijft op de hoogte van elkaars gebeurtenissen.
Je kunt gemakkelijk dingen opzoeken.

Je kan gemakkelijk communiceren met vrienden.

Je kan het privé zetten

Je kan na school met elkaar chatten.

snel bereikbaar

Je leert nieuwe mensen kennen.

Je hebt meer contact met je vrienden
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Gemakkelijk dingen afspreken met vrienden.
Up to date blijven met het nieuws.

Je hebt contact met anderen.

Contact

Je kan contact maken met je vrienden

Communiceren

dat je snel kunt komuniceren

Ge kunt comunuceren

Je kan met verre famillie en vrienden praten/contact houden.

in verband blijven na school

het is wel makkelijk om iets op te zoeken.
en om praatjes te hebben met een vriend/vriendin die je niet meer zie wegend verhuis ofs

praten met personen

snel en makkelijk communiceren

Je kan om raad vragen

Makkelijk om te zien wat je vrienden doen

Je kan met je vrienden en familie chatten.

Makkelijk contact houden.
Memes.

spreken met vrienden

je kan snel iemand bereiken

je hebt rapper contact

je kan er alles op terugvinden

je kan makelijk contact hebben met iedereen

ge kunt comuniseren van op een afstand

Dat je makelijk met iemand kunt praten als je die haar/zijn gsm nummer niet hebt

Je kan communiceren met vrienden die verder wonen dan jij zelf
Je ontdekt nieuwe dingen

Je kan iemand bereiken

Dat je op de hoogte bent van wat er rond je heen gebeurt.

- mensen die he online leert kennen kan je zien
- je kan gratis met iemand sturen in plaats van via sms
- je kan veel met elkaar delen
- je kan mensen uit je vroegere tijd terug vinden op vb facebook

dat je met elkaar kunt afspreken.

Je kunt snel afspreken met elkaar en als je iets mist of iets niet kan voor school kan je dat vragen

Je hebt contact met verre vrienden.

Contact

je kunt makkelijk comuniceren met je vrienden
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snel contact met vrienden

Snel met elkaar kunnen communiceren.

Je kan anderen makkelijk contacteren
Je volgt makkelijk de gebeurtenissen

Vrienden van vroeger

Ge kunt meer vrienden maken

je hebt contact met iedereen

Nieuwe mensen leren kenneb

Je kan met elkaar communiceren ookal ben je niet samen,

iedereen is dan berijkbaar

contact met mijn vrienden

je kan altijd iedereen bereiken en sms'en

Contact houden

gemakelijk om dingen af te spreken

Zo kan ik Fleur veel zien :)

6 - Wat vind jij de nadelen van sociale media? Geef er minstens 1.

mensen worden gepest door hun foto's en stuuren naaktfoto's

hackers

dat er in het echt bijna geen sociaal contact meer is

Het is niet zo veilig
In sommige gevallen worden foto's van jou gebruikt door andere personen zonder dat je toestemming gaf
Een beetje verslavend
Er ontstaan gevallen van cyberpesten
Op social media is niets privé

niets

Iedereen kan gemakkelijk informatie over jou opzoeken bij weinig beveiliging.

Privecy

Je geraakt er verslaafd aan. Het leidt af.

Gepest worden op sociale media

Je kan gepest worden

Pedofielen

Ok

Pedofilie

dat je gepest nog steeds kunt worden

anoniem, cyberpesten

pesten gaat makkelijker als vroeger

geen
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cyber pesten

Cyberpesten.

Je kan nare mensen ontmoeten.

Cyberpesten

pedofielen neppe mensen

Je ziet soms dingen die je eigenlijk niet wilt zien

Altijd beschikbaar moeten zijn voor iedereen.

Cyberpesten

cyberpesten

Pest gedrag

Dat er naaktfoto’s op worden gepost

Dat dit als manier voor te pesten gebruikt wordt, ook worden er vaak profielen gehackt doormiddel van een te slecht wachtwoord. Dit is zo te zien
ook een middel om naaktfoto's van jezelf en, andere door te sturen. Mocht sociaal media niet bestaan gingen er waarschijnlijk ook geen naaktfoto's
rond.

je geraakt er verslaafd aan

Cyberpesten

Het neemt veel tijd in beslag

Er word veel op geroddeld en er word veel gelogen en bedrogen

Je komt ook mensen tegen met slechte bedoelingen.

je kan gepest worden of er kan een nep account van je gemaakt worden

alles wordt opgeslagen eigenlijk is niets meer privé wat je op het internet zet

Alles wordt heel snel verspreid, zelfs slechte foto's.
Als je het nie hebt, dan wordt je buitengesloten of misschien wel gepest.

Je weet niet of de personen waarheidsgetrouw zijn

Iedereen weet waar je bent en iedereen kan je volgen

Van Privé misbruik maken

Je kan gewest worden om foto's / Filmpjes

1 klik en het is fout verzonden

Je kunt worden gehackt.

onrealistische verwachtingen
geen vaste afspraken: wanneer er iets wordt afgesproken kan er op het laatste nippertje nog het uur nog veranderd worden

Je kan ook hierop gepest worden.

dat iedereen je gegevens heeft

Dat sommige mensen bezig zijn met het hacken van accounts!

Cyberpesten, stalken, mensen kunnen zich voordoen als iemand anders, mensen verdoen uren op social media en spreken minder met elkaar.

Privacy

je zit veel op een scherm te zien

Het kan onveilig zijn.
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Je komt minder buiten en raakt er aan verslaafd

Er kunnen ruzies komen

Er zijn veel mensen die fake zijn en je vanalles willen laten doen tegen je wil in

- sommige mensen maken er misbruik van (chantage, naaktfoto's, ruzie's, roddels, uitlachen,...)

Alles is openbaar

Pesten online

Cyberpesten

Als je gepest wordt kunnen ze na school verder doen.

verplichting om bijvoorbeeld facebook aan te maken omdat ze je anders amper kunnen bereiken

Sommigen maken er misbruik van door fake-profielen te maken via Facebook.

Sommige mensen zetten er rare dingen op

Continu meldingen van Smart School.
Iedereen weet altijd waar je bent.

Hackers.

Misbruik

Verslaving

Gevaar in verband met privacy

dat heel de wereld kan zien wat jij doet

Pesten online

Pesten want dat is iets wat makkelijker gaat via sociale media omdat je soms niet weet can wie het is.

er zijn verschillende gevaaren

je zit er te lang op, en hebt zo bijna geen tijd voor je vrienden, omdat je meer op sociale media zit
ze kunnen ook filmpjes/foto's plaatsen van jou, zonder dat ze jouw op facebook,.. hebben

cyberpeste

Kan veel tijd in beslag nemen

Als je iets post dat je een slechte reactie krijgt

Wat erop terecht komt kan iedereen zien

Daardoor is iedereen altijd met zijn gsm bezig.

Je hebt geen privacy meer.

geen privacy

je praat minder met elkaar in het dagelijkse leven

er worden nutellozen dingen op gezet

je kan er problemen mee krijgen zoals foto's van jezelf die je niet op internet wil maar er toch op komen

cyberpesten

zo kunnen slechte foto's verspreid worden

Dat er iets op het internet terrecht komt terwijl het daar niet moet staan

Ze kunnen je pesten via sociale media

Pesterijen
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Er altijd mee moeten bezig zijn.

- er kunnen mensen je sturen of lastig vallen
- er kunnen dingen gepost worden waar jij zelf gevolgen aan kunt hebben
- ...

Dat het verkeerd gebruikt kan worden.

Dat sommige leerkrachten nog opdrachten geven op zondagavond

cyberpesten

Pesten

Er kan misbruik van gemaakt worden

veel tijdverspilling

Je verspilt er heel veel kostbare tijd aan.

Het is niet altijd even positief (wat er gezegd/gedaan wordt)

Kan verslavend zijn

er zijn vierusen

je kan je anders voordoen dan hoe je echt bent

Veel slechte mensen

Je kan er makkelijk aan verslaafd geraken.

iedereen kan zich anders voor doen

pesten

de hackers het misbruik e stalkers

Hacken

verslavend

NIKS

7 - Wat heb jij op en met sociale media al eens meegemaakt dat zeer positief is? Geef een concreet voorbeeld.

geen idee

niks

optijd op de hoogte van het nieuws

Ik kan altijd bij mijn beste vriendinnen terecht als ik ze het meeste nodig heb

iets

oude vrienden van de lagere school terug gecontacteerd.

Niets

De poll op messenger is super handig om met vrienden een datum te prikken.

Met vrienden die je ontmoet op vakantie daar mee kunnen chatten

Mijn vriendje er leren kennen

Iemand leren kennen

Ok
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Vrienden leren kennen

dat ze met je willen afspreken

makkelijk afspreken met vrienden

niets dat ik weet

niks

Dat mensen complimenten geven over wat je goed hebt gedaan.

Ik heb andere mensen ontmoet op een spelletje en heb ze toegevoegd en nu speel ik met nog meer mensen die allemaal vriendelijk zijn.

/

ik leer veel nieuwe mensen kennen

weet ik niet

Positieve berichten en acceptatie

Steun van mijn vrienden.

idk

vrienden gemaakt door snapchat

Nieuwe vrienden maken

Ik kan chatten met mijn vriendin die in Spanje zit en dat is zeer positief

Ik heb hier geen idee van, echt iets zeer positief nu niet direct maar wel veel goede dingen door sociaal media ben ik gewoon elke dag up-To-date
ook al zit ik thuis in de zetel.

/

Veel vieuws op youtube

Ik blijf op de hoogte van familie die ik niet vaak zie

Ik kon geen persoonlijk contact meer maken met een persoon en via social media ging dat wel

Dat ik goede video's maak, dat ik sympathiek ben,...

ik heb vriendinnen gemaakt

werk

Een actie bv. dat alle meisjes op die dag zwart moeten aandoen tegen pesten✌

vrienden maken en contact houden

Vrienden gemaakt en contact kunnen houden.

?????

Ik maak soms dans filmpjes en plaatst dat op instagram, Snapschat en Musically en dan krijg ik heel veel complimenten dat ik goed kan dansen.

Dat ik ben uitgenodigd op feesten

Ik heb 2 GEWELDIGE zangers leren kennen.

Sensibilisering filmpjes over bevoordeeld natuur en discriminatie

Ik heb iemand leren kennen, en kwam ze onverwachts tegen in een pretpark. Ze is nu een van mijn beste vriendinnen geworden.

geen idee

Ik ben iemand die niet over mijn gevoelens kan praten, maar op sociale media durf ik wel alles te vertellen!

Ik had een probleem waar ik zeer sterk mee inzat, ik heb op facebook een groep gevonden voor mensen met hetzelfde probleem. Aan deze groep het
ik veel steun gehad.
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.

ik kan iemand makelijk bereiken als het vlug moet

Een vriend van lang geleden terug gevonden via sociale media.

Dat anderen je kunnen helpen

Met mijn verjaardag staan er lieve dingen op mijn facebook

Ik heb al vrienden gemaakt op social media waar ik echt mijn hart kan luchten en tegen kan praten over wat ik wil. Ze zijn der altijd voor me en
steunen me.

ik heb terug contact kunnen opnemen met een vriendin van mijn vorige school.

Ik heb nieuwe vrienden gemaakt

Nieuwe vrienden gemaakt van een ander land.

Niets bijzonder

niets

oude vrienden die opnieuw contact zoeken via sociale media

Nieuwe mensen leren kennen waar ik achteraf heel goed bevriend met werd.

Dar er leuke berichtjes over mij op stonden

Tickets gewonnen voor een match van de Rode Duivels.

Leuke foto met vriendinnen met veel likes

Niks

Ik heb eindelijk snapdays

Leuke conversaties gehad met vrienden

ik weet niet

Dat Anderlecht kampioen was

Vooral kinderen of mensen met ziektes en dat iedereen respect had voor die gene.

niet echt iets

Nieuwe of een betere vriendschap

vriend dat wedstrijd won

steunbetuigingen

Dat je goede reacties krijgt

Niets

dat je ook foto's kan zien.

Wholesome memes

memes

ik heb mijn vriend leren kennen via sociale media

verjaardag

ik heb echt nog niets meegemaakt

/

dat ik kan leren via smartschool
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Veel ruzie enzo

Ik heb zo mensen leren kennen die ik eerst niet echt kenden

Je kan zien wie naar welk feesje gaat

Mensen die me een gelukkige verjaardag kunnen wensen zodat iedereen het ziet.

- niewe vrienden leren kennen
- vrienden van vorige jaren terug gevonden

Dat ik een foto post en er komt leuke komentaar.

Nog niets

BV onder een foto lieve coments fso

Mijn cavia instagram pagina had meer als 1000 volgers

Ik heb nieuwe vrienden gemaakt op sociale media

?

Geen idee

meegedaan met een wedstrijd

Voor schoolwerk

niets

iemand die liefde gevonden heeft

Al eens de liefde gevonden

aangesrpoken geweest door een idool van mij.

niks

in een noodgeval iemand kunnen bellen

Ik heb vrienden van vroeger die ik niet meer zag maar nu kunnen we wel contact houden

een mooie foto van mijn vriendin

FLEUR!!!!

8 - Wat heb jij op en met sociale media al eens meegemaakt dat zeer negatief is? Geef een concreet voorbeeld.

geen idee

ik heb perrongeluk al mijn vrienden verwijderd

ruzie

Een foto van mij dat werd gzbruikt op een site die ik niet eens kende en ik moest dat te weten komen via iemand anders

niets

je laten meeslepen in andere mensen hun situatie waar je eigenlijk niets mee te maken hebt.

Niets

Gehackt geweest of teminste da dacht ik toch

Cyberbully ik werd heel hard gepest via media

Gepest worden
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Ruzie gemaakt

Ok

Pedofilie

pesten

geen

nog niets

niks

Dat er iemand van mijn vorige klas zat te zeggen dat wij een stomme klas waren.

Ik had een lange ruzie gehad met een van die mensen die ik had toegevoegd.

Tamo Van Der Velde reageerde slecht op een foto op mijn instagram.

niks

iemand was een pedo en wou fotos van mij uitijndelijk aangegeven

Niks

Ik heb gezien dat andere mensen gepest werden via social media.

idk

negatieve reacties op iets

Pest gedrag

Ik heb al is een naaktfoto gezien ieeeelllll...

Er waren naaktfoto's rondgestuurd en daarbij gezegd dat ik dat zou zijn.

/

Hackers

Pestgedrag

Ik heb veel naaktfoto’s van mij zien verschijnen die ik zelf niet heb gemaakt (ik heb nooit naaktfoto’s gemaak)

Veel reclame dat niet eens echt is.

er is een nep account gemaakt op instagram van mij

pesten

Mensen die een heel erge foto van iemand verspreiden en die persoon dan daarmee pesten.

niets concreet

Ik heb nog niks negatief mee gemaakt.

????

Als ik ruzie hebt met iemand dan gaat het op sociaal media door.

geen negatieve dingen meegemaakt

Mijn Snapchat en Facebook zijn gehackt.

geen idee

Ik had ooit een account op een sociale media waar ik op gepest werd. Ik heb het dan uiteindelijk wel verwijderd.

geen idee

Ik ben verliefd geworden op een jongen uit een ander land , en er zat iemand achter het account!
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Ik ben op messenger een half jaar lang gestalkt geweest door iemand die ik ken. Het ging zover dat ik in een depressie belandde.

.

onozele foto's voor mijn verjaardag op facebook

Een ruzie tussen een groep mensen.

Als anderen hun sociale media niet checken en je dan te laat antwoorden

Dat weet ik niet

Ik heb al vaak een bericht of een vriendschapverzoek gekregen van mensen die voordoen dat ze iemand anders zijn.

als je ruzie hebt met vrienden dat ze soms persoonlijk niets durven te zeggen maar wel een grote mond hebben via social media

Mijn beste vriendin heeft te maken gekregen met iemand die ongepaste foto's vroeg en dan ook gedaan had.

Ik kan me niks herrinneren.

Cyberpesten

Dat ze iemand pesten via sociale media.

veel reclame

Pesterijen

Dat een onbekende rare foto sturen

Wanneer je wordt getagd in filmpjes met een slechte boodschap (virus).

Dat heb ik nog nooit echt meegemaakt

Niks

Mijn snapdays zijn verloren

Geen privacy

dat ik iets erop zetten en er mee gepest ben geweest

De trainer ontslagen is bij anderlecht

Vooral je eigen mening hebben over iets groot zoals geloof. Iedereen geloofd in iets en der zijn mensen die daar niet mee eens zijn over wat/wie ze
geloven.

ook niets

stalking...

niks

negatieve opmerkingen

Dat iemand je beledigt

Niets

Dat ze je persoonlijke informatie doorgeven.

Nihilist memes

memes

ik ben al eens gestalkt een persoon die me elke dag stuurde en wou afspreken en vuile dingen zei

niks

niks

dat iemand anders belachelijk werd gemaakt met een oude foto
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cyberpesten

Super harde ruzie

Ik heb nog niets negatief meegemaakt

Haat gevende personen

Iemand die ik niet kende begon rare vragen te stellen.

- een ‘jongen’ dat me stuurt maar uiteindelijk is hij een oudere man, hij was eerst super lief en daarna dat ik get door begon te hebben werd hij kwaad
en dreigde hij dat hij kwam en dat hij wist waar ik was...

een vriendschapsverzoek van iemand die ik niet geaanvaard.

Nog niets

Dat ze je via internt gaan pesten

Nep account op facebook van mij aangemaakt

ik heb zelf nog niets negatief meegemaakt met sociale media

?

Dat mijn bestelling niet aangekomen is en ik kreeg mijn GSM niet terug.

mensen zien gepest worden

Nep acc

niets

pedofilie

Veel haat

pesten.

niks

niets alles ging altijd al perfect

Een vriend van mij heeft een naakt foto op het internet gezet een daar door word hij nu gepest

problemen met een vals account

NIKS

9 - Wat verwacht je van je medegebruikers (vrienden, vreemden,...) op sociale media?

dat ze andere niet pesten

niks

respect tonen

Respect
Geen misbruik
Geen schending van mijn privacy

iets

dat ze iedereen met respect behandelen en natuurlijk hoe jezelf behandeld wilt worden.

Niets

Dat ze er niet overgaan met dingen te posten over jezelf dan denk ik bij de foto's op verjaardagen
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Dat ze het verstandig gebruiken

Dat ze niet pesten

Vriendelijk zijn

Ok

Dat ze respect hebben

dat ze lief gaan doen

Respect voor anderen

respect voor anderen

niks

Dat ze vriendelijk doen.

Dat mijn vrienden niet Cyberpesten of andere dingen die niet horen.

Dat ze aardig zijn

Dat ze geen verkeerde dingen op het internet doen

dat ze beleefd zijn en niet nep

Respect

Niet veel.

niets

dat ze allemaal normaal doen op social media

Respect hebben en niet altijd comentaar geven op alles

Dat ze normaal doen

Dat er geen intieme foto's van elkaar meer worden rondgestuurd. Hier komen altijd problemen van. Ook dat er geen wachtwoorden door gegeven
worden uit eigen ervaring weet ik hoe dat kan aflopen als je met die persoon in kwestie ruzie krijgt.

Dat ze niet pesten

Dat ze vriendelijk blijven

Respect

Dat ze hunzelf blijven op social media. En hun niet gaan verandere

Beleefd, vriendelijk, geen racisme en seksisme,...

dat iedereen respect heeft voor elkaar

nieuwe vriendschappen sluiten andere dingen leren kennen

Dat ze iets sturen.

iedereen is eerlijk en komt voor elkaar op

Dat iedereen vriendelijk is en er geen misbruik van maakt.

Dat ze vriendelijk zijn

Dat ze je accepteren zoals jij bent.

geen gesprekken screenshotte

Dat ze geen domme dingen gaan doen.

respect
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Dat ze respect hebben

dat ze er vriendelijk mee om gaan en dat ze niet gaan cyberpesten

Dat ze je respect tonen, en manieren hebben

Iedereen zou social media verstandig moeten gebruiken, en met mate.

Niks

hetzelfde

Dat ze berichten die niet geschikt zijn voor andere ook niet laten zien .

Dat ze hun sociale media regelmatig checken

Dat ze geen stommen diengen op iemand social medie zet bv. van facebook op iemands tijdlijn

Dat ze je respecteren en je niets dwingen dat je niet wilt

ik verwacht dat je enkel vrienden en vrienden van vrienden accepteert om je te volgen op sociale media anders kan het niet altijd zo positief uitlopen

Dat ze me niet stalken en ongepaste dinges doen vragen.

Dat ze niks posten over mij zonder toestemming van mij.

Dat ze eerlijk zijn

Dat ze gewoon over leuke dingen praten een niet pesten.

begripvol zijn --> groepchats kunnen ongewild veel drama veroorzaken

Dat ze niemand gaan uitschelden via internet en het gebruiken voor wat het bestaat.

Dat er leeft zijn

Dat ze niets kwetsend posten.

Dat ze ook wel een soort van hetzelfde gaan antwoorden

Foto's en berichten

Niks

Voor privacy

dat ze vriendelijk blijven en niemand uitlachen

Ik kweet niet

Respect voor iedereens mening ook al ben je er niet mee. Je mag het zeggen maar niet er mee spotten ofzo. Maar ook voor anderen hun gevoelens.

ik heb alleen maar vrienden geen vreemden en ik vertrouw ze er ook in

dat ze vriendelijk blijven, en je niet 'uitschelden' omdat je een andere cultuur hebt

respect

verdraagzaamheid

Dat ze niet te grof zijn

Berichten te posten

dat ze geen misbruik maken van foto's

Respectvol blijven tegen mensen.

Dat ze met respect iemand behandelen.

dat ze niet gaan overdrijven met wat ze erop zetten, we hoeven niet alles te weten

dat ze hun eigen zijn
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dat ze mijn dingen liken

dat ze je en elkaar respecteren

dat ze niet roddelen en ook niet negatief zijn over mij

Dat ze niets fout doen

Dat zij voorzichtig zijn op sociale media en alleen mensen aanvaarden die zij kennen

Niets

Dat ze eerlijk zijn en niet gewoon op sociale media komen om mensen te pesten.

- als we een leuke dag hebben gehad, kunnen er wel eens foto’s geplaatst worden
- eerst vragen of er foto’s van jou mag worden geplaatst
- dat ze zelf voorzichtig zijn met wat ze sturen naar mensen en/of foto’s plaatsen

Dat ze het niet misbreuken.

Niets

?

Vriendelijk blijven

Daar heb ik geen concreet antwoord op

deftig gebruik van maken

Dat ze het veilig gaan gebruiken en nadenken bij wat ze erop zetten.

vriendelijk zijn en respect

Kunne je hacken bij vreemden
En vrienden is altijd leuk op sociaal media

domme vraag

dat ze eerlijk zijn ver wie ze zijn en wat ze doen

Dat ze zich gedragen zoals in het echt

Dat ze allemaal vriendelijk blijven.

dat ze niets kwetsend op sociale media zetten

grappige dingen delen

dat ze het goed gebruiken

Dat ze twee keer nadenken als ze een foto op het internet zetten

niet zo veel

Ik heb alleen Fleur als vriend

10 - Wat verwacht je van je ouders op sociale media?

dat ze niet met mijn vrienden chatten

ik ben niet bevriend met mijn ouders

geen lelijke selfies posten

Dat ze voorzichtig omgaan met social media

?
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je niet te taggen in vreemde dingen die je vrienden kunnen zien.

Niets

Dat ze de privacy respecteren tenzij ze echt merken dat er iets mis is dan mag er een uitzondering worden gemaakt.

Dat ze me niet belachelijk maken op media

Dat ze me niet vernederen

Mij niet controleren

Ok

Dat ze het gewoon gebruiken als de rest

dat ze je controleren

Respect voor anderen, voorzichtig zijn, plezier hebben

dat ze niets gaan posten waar voor je jezelf kan schamen

zeker niks

Positieve dingen

Foto's plaatsen van dingen die ze hebben meegemaakt met ons of alleen.

Dat ze me niet gaan stalken

Dat ze me niet gaan stalken

dat ze mij niet belagelijk maken

Dat ze geen sociale medias hebben.
Als ze het wel hebben dan wil ik dat ze geen foto's van mij posten

Niets.

dat ze geen foto's van mij posten

dat ze hun kind ni te belachelijk make

Dat ze je niet controleren en op alles gaan reageren

Dat ze gewoon doen

Dat ze geen gênante foto's van mij op sociaal media plaatsen, of vreemde reacties onder mijn foto's.

/

Dat ze mij steunen

Privacy

Dat ze geen baby foto’s van mij op het internet zeten

Dat ze ons onder de duim houden.

dat ze geen belachelijke oude foto's van mij op social media zetten

dat ze wel globaal weten wat je allemaal doet op het internet maar niet per se de berichten met wie je stuurt

Alemaal heel netjes

Dat ze ons kunnen controleren

Dat ze alles een beetje nakijken maar ook niet te veel.

Dat ze niks moeten doen

Ik heb geen idee.
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controleren. Af en toe

Dat ze zich niet gaan mengen in mijn sociale media.

Niet veel. Indien ze een foto nemen waar ik opsta vind ik dat ze wel toestemming moeten vragen

Dat ze je niet steeds controleren.

dat ze mij berichten niet cheken

Dat ze manieren hebben

Mijn beide ouders zitten niet op sociale media. Ze hebben enkel een e-mail adres.

Ook niks

hetzelfde

Dat ze niet altijd controleren maar dat ze toch een beetje letten op onveilige sites

Niets

Niet echt iets

Dat ze zich niet teveel met mijn social media bezig houden en constant op mijn vingers zitten mee te kijken met de dingen die ik aan het doen ben op
social media

dat ze me vertrouwen en met niet controleren
dat ze niet op alles reageren
dat ze me mijn privacy gunnen

Dat men ouders niet al mijn berichten controleren maar toch een oogje in het zeil houden

Dat weet ik niet.

Dat ze niet alles op sociaal media zetten

Dat ze geen foto's van mij er op zetten als ik het niet wil.

dat ze je niet overal in taggen

Dat ze het goed gebruiken en geen belachelijke foto’s op internet zetten van mij.

Dat ik het gebrek voor wat het nodigaat is

Dat ze niet zomaar alles geloven wat op hun sociale media verschijnt.

Die zitten niet op social media

Ook foto's en berichten

Foto's

Privacy

dat ze je controleren dat je geen domme dingen doet op sociale media

Dat ze me niet altijd cantroleren

Niks. Ze zijn wijs genoeg om zulke dingen die wij pubers doen niet na te doen.

niets spesiaal

Dat ze 'normaal' doen

niks

geen genante zaken

Dat ze niet iets raar posten

Niets
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dat ze niet altijd kijken wat je doet

MIJ NIET TOE TE VOEGEN.

mij niet te storen.

niets onze ouders weten daar meestal toch niet veel van en anders dat ze ons niet altijd nakijken

niks ze mogen doen wat ze willen

dat ze me niet belachelijk maken

dat ze niet belachelijk doen en niet te veel bemoeien

dat ze niet alles liken wat ik post

Dat ze doen hoe ze nu doen niets fout

Dat zij je wel op een goed spoor helpen

Dat ze mij niet stalken

Dat ze zich naar hun leeftijd toe gedragen.

- dat ze me niet heel de int oog houden wat ik doe
- dat ze zelf voorzichtig zijn
- na een leuke dag foto’s plaatsen

Dat ze aan mij komen vragen of ze die foto er mogen op zetten.

Helemaal niets

Dat ze een beetje toezicht houden

Geen genante dingen van me posten

Dat ze je niet controleren

?

Dat ze er niet te veel tijd aan besteden

Ze mogen doen wat ze willen

Niet veel

niets

dat ze mijn privacy niet schenden

Geen domme dingen van vroeger

Dat ze zich ook als ouders gaan gedragen , niet oppeens als tieners.

dat ze niet negatief gaan reageren op iets

ze geruiken het nu al dus niet veel

Goed gedrag

er niets op zetten

NIKS

11 - Wat verwacht je van je school op sociale media?

geen idee
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huiswerk

niets

Geen idee

alles

niets. School en social media hoort niet bij elkaar.

Rust

Dat ze niet gaan overdrijven met alles via internet te sturen zoals op ss want dat kan soms heel vervelend zijn. Als ze brieven sturen vind ik dat vooral
vervelend.

Dat ze goed contact met je leven als je hulp nodig hebt

Dat ze goed contact hebben en met vragen helpen

Niets

Ok

Dat ze alleen via smartschool mails sturen

dat ze niet op anders mans profiel gaan kijken

Zakelijk, respect, veel nuttige informatie

niets

zeker zeker niks

Positieve dingen

Dat ze vriendelijk omgaan met medeleerlingen.

/

niks

weet ik niet

Niks

Niets.

dat ze geen rare foto's van leerlingen plaatsen

dat ze ni TE prive dingen erop zetten

Niet controleren wat je doet in je privé leven

Dat ze op de site leuke dingen zetten!

Dat ze niet alles van mij controleren, zodanig dat school en privacy gescheiden blijven.

/

Niks

Niks

Geen erge foto’s van leerlingen op het internet

Dat ze ons vrij laten op de wifi maar voor een paar momenten.

dat ze er regelmatig mee bezig zijn

foto's van uitstappen / gwn

Allemaal heel netjes
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meer communiceren via Facebook

Dat je daar ook alles van je school op kunt volgen.

Dat het heel leuk zou zijn

Dat ze alleen alle goede foto's plaatsten en niet zo een foto waar je ogen dicht bij hebt op raar op staat.

Als er iets is dat ze helpen

Dat ze interessante dingen plaatsen op bv. Facebook voor bv. de griezeltocht.

dat ze ons op de hoogte houden

Dat ze regelmatig iets plaatsen op bv Facebook en dergelijke.

dat ze er normaal gebruik van maken zodat we niet hele dagen naar een computerscherm moeten staren

Dat ze ook elke dag hun account checken! (bv smartschool)

Ik verwacht dat ze alleen maar foto's of filmpjes op social media plaatsen van mensen die toestemming gegeven hebben.

Ook niks

veel smartschool

Niets speciaals .

Dat ze hun maIls checken

Dat ze enkel advertenties van de school of leuke gebeurtenissen op hun social media zetten

Dat ze posten wat nodig is en niet meer of minder

dat er niets misloopt ofzo

/

Dat weet ik niet

Dat ze nadenken waar ze aan beginnen

Weet ik niet.

niet te veel

Dat ze er de leuke momenten zeker op meedelen, we doen zoveel leerrijke en leuke uitstappen, reizen, activiteiten, ... waar andere scholen een
voorbeeld aan kunnen nemen.

Dat we er niet rare dingen me doen en zeker geen haat berichtje sturen

Dat ze niet te veel posten.

Dat ze het wel goed doen. Niets fout...

Ook foto's en berichten

Info

Privacy

dat ze proberen te zorgen dat er minder wordt geciber pest

Veel informatie geven

Ook respect en dat ze elkaar niet gaan pesten wat wel eens gebeurt.

dat ze het niet misbruiken

dat er sommige mensen gewoon geen foto's posten van jouw zondr dat je het door hebt.. (bv je hebt ruzie op school en je hebt gevochten, dat ze
daar geen foto's of filmpjes ervan op facebook zetten)

niks



Afdrukdatum: 2017-10-11

De sociaalste school

SMARTSCHOOL DIGITAAL SCHOOLPLATFORM

28

niets

Dat ze niet te veel foto’s plaatsen waar ik op sta

Niets

dat ze de agenda in smartschool allemaal invullen

Véél méér informatie daarop posten, naast Smartschool/Schoolsite. Mensen zitten bijna heel de dag op facebook maar gebruiken amper de site of
Smartschool zelf.

geen foto's van mij te posten

niets

niks

dat er niet in de klas word gefilmt ofzo

smartschool goed gebruiken

weet ik niet

Dat ze niets fout doen en niets zomaar er op zetten

Dat de school alle nieuwe dingen ook laat weten via sociale media

Dat ze mij kunnen bereiken bv via smartschool

Dat ze meer positieve reclame moeten maken en sommige zaken meer in de kijker moeten zetten.

- als we een uitstap doen, foto’s plaatsen
- informatie van school op sociale media zetten

Dat ze er goed mee omgaan.

Dat ze geen opdrachten geven op zondagavond

dat ze up-to-date blijven

Geen persoonlijke informatie posten

Dat ze af en toe nieuwe dingen delen.

?

Dat ze er een goed gebruik van maken.

Af en toe een update van bv een speciale gebeurtenis

Minder verveling

van alles

dat ze belangrijke mededelingen melden en andere studenten aantrekken om naar onze school te komen

Niet alles opgeven

Dat ze er niet te veel op zetten en geen genante fotos gaan verspreiden.

dat ze u inlichten

dat het meer mag in school

Dat ze intersante dingen op het internet zetten

niets

Veel filmpjes
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12 - Wat vinden je ouders van sociale media?

1) Mijn ouders willen niet dat ik op sociale media zit. 1
2) Ik mag van mijn ouders niet op sociale media. 3
3) Ik mag van mijn ouders niet op sociale media zonder
begeleiding van hen. 9
4) Ik mag maar een beperkte tijd op sociale media per dag. 26
5) Ik mag zoveel op sociale media als ik zelf wil. 77
6) Wij hebben thuis geen internet. 1
Totaal 117

13 - Hoe lang zit je gemiddeld per dag op sociale media?

1) minder dan 1 uur 12
2) 1-2 uur 19
3) 2-3 uur 19
4) 3-4 uur 20
5) 4-5 uur 9
6) 5-6 uur 14
7) meer dan 6 uur 15
Totaal 108

14 - Geef 1 tip voor een veiliger gebruik van sociale media. (Wat moet of mag je juist niet doen?)

geen naaktfoto's van jezelf en geen foto's van anderen er op zetten

niet hacken

niet afspreken met mensen dat je niet kent

Privé instellingen aanpassen

oké

niet teveel persoonlijke informatie vrijgeven aan andere mensen.

Wachtwoorden

Deel niet te veel persoonlijke gegevens op internet ze vinden je makkelijker dan dat je denkt.

Zet niet al je gegevens open

Niet al je gegevens op internet zetten

Je anders voordoen dan je bent

Ok

Nooit iedereen vertrouwen dat je niet kent

wat je niet mag doen pesten

Voorzichtig zijn als je met vreemden praat, geen persoonlijke gegevens uitdelen, deel enkel foto's met je echte vrienden, laat nooit weten wanneer je
op reis bent (dieven kijken graag op social media voor nieuwe 'inbraakmomenten')

geef nooit je wachtwoord weg aan anderen

idk
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Je mag niemand pesten of lelijke dingen zeggen.

Zo programmeren dat scheldwoorden niet kunnen gezegd worden in elke taal.

Je mag niet zomaar met mensen die je niet kent afspreken

Geen virussen installeren

veilig zijn en geen fotos van je eigen naar vreemden sturen

Zet je profiel op prive

Niet te veel openstellen op je profiel, alleen voor vrienden/bekenden.

geen naaktfoto's

veilige wachtwoorden en de wachtwoorden aan niemand geve!

Alles goed beveiligen en als je ergens anders je inlogt op je profiel goed afsluiten zodat andere er niet van kunnen profiteren

Als je musical.ly hebt stel je account dan op privé in

Geen wachtwoorden wisselen en naaktfoto's doorsturen!!!

/

Deel niets waar je spijt van krijgt

Wachtwoorden niet allemaal het zelfde maken

Je moet geen persoonlijke dingen op het internet zeten bv. Waar je woont

Klik NOOIT op reclames zoals 'win een iphone' of dergelijke!!!

kies een goed wachtwoord voor alles en geef het aan niemand door.

zie wat je op het internet zet het kan altijd tegen je gebruikt worden

Je mag zeker geen lelijke foto's of slechte of vieze foto's plaatsen want ze worden verspreid.

Geen foto's naar mensen sturen waarvan je later spijt van krijgt

Zorgen dat je alles goed nakijkt en niet te veel persoonlijke informatie op sociale media zet.

Ik raad je aan om niet te privé ding op het internet of op sociale media te zetten
Het kan anders erg gevaarlijk zijn

Als je niet zeker weet of je die foto moet plaatsen denk dan gewoon. Kan die foto bij mij oma of opa in de kamer staan?

Neem geen vriendschapsverzoeken aan van mensen die je niet kent

GEEF GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR!!

niet:
spam mails beantwoorden
praten/chatten met vreemden

wel:
wachtwoorden nu en dan veranderen

Geef nooit je wachtwoord, voeg geen vreemde mensen toe, ga er ook niet op in als je daar een vriendschapsverzoek van krijgt.

geen naaktfotos op het internet zetten of naar je lief sturen

Alleen personen toevoegen die je kent!

Voeg nooit mensen toe die je niet kent.
Plaats nooit foto's van mensen die hun toestemming niet geven.

Geen dingen doen waar je later spijt van krijgt
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niet alle privacy op social media zetten want iedereen kan het zien

Je mag nooit bruikbare informatie geven aan iemand die je nog niet goed kent zoals he adres ,...

Geef geen persoonlijke gegevens

Je mag geen foto of iets op de social media zetten als die persoon geen toestemming of het niet wil

Praat alleen met mensen die jij wilt en doe niets tegen je wil in

doe niet iets omdat je denkt dat mensen dat verwachten van je

Geen adressen ingeven
Niet plaatsen dat je bv op vakantie bent

NOOIT JE WACHTWOORDEN GEVEN AAN IEMAND.
ZELFS NIET AAN JE BFF

Verwijder mensen die je niet kent

Geen naaktfoto's.

alles goed beveiligen!

Beveilig op alles wat je zit je account goed zodat niemand hier misbruik van kan maken en zodat het veel leuker is voor jezelf!

Je moet zeker je fabook account beveiligenodig

Regelmatig je wachtwoord vefanderen is belangrijk.
Niet zomaar overal op klikken.

Geen rare fotos op social media zetten

Gewoon voorzichtig zijn

Niet teveel doen anders word je verslaafd zoals mij

Niet te veel van je persoonlijk leven delen

om je profiel goed te beveiligen en oppassen wat je erop zet

Niet op randem dingens moet klikken

Denk na voor dat je iets zet wat bv: riskant is of beledigend voor andere.

dat moeten de mensen zelf weten

Niet je adres,echte naam, (leeftijd), telefoonnummer doorgeven,...

niet je ww openbaar

privacy instellingen goed kiezen

Stel een goed wachtwoord in

Weet ni

geen foto's sturen naar mensen die je niet echt kent

Blokkeer mensen die u pesten, inplaatsvan altijd het slachtoffer te spelen.

norton

maak je sociale media zoveel mogelijk prive en zet er niet te veel op

voeg alleen mensen toe die je kent

nadenken over wat je plaatst op het internet

kies een juist en goed wachtwoord en let op wat je erop zet

geen pest gedrag tonen en geen foute foto's plaatsen
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Je mag niet zomaar dingen op sociale media zetten of doen

Alleen mensen aanvaarden die jij kent

Geen persoonlijke fotos informatie geven aan iemand

Bevriend alleen mensen die je kent. Zet geen foto's online die je niet online wilt hebben en geloof niet alles wat er word gezegt.

- je moet al je profielen niet openbaar zetten
- plaats geen foto’s van anderen ZONDER toestemming

Geen rare foto's maken en posten.

Geen gegevens geven aan mensen die je niet vertrouwd of kent

Je mag nooit je ww geven aan iemand

Geen makkelijk wachtwoord

Gebruik een heel moeilijk wacht woord zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden

?

Je moet eerst nakijken of de site veilig is voordat je er iets op doet of op zet. Zet ook geen persoonlijke gegevens op het internet zoals bijvoorbeeld je
telefoonnummer.

deel geen persoonlijke info op een internetplatform zoals facebook

Praat niet met vreemden accepteer geen vreemden

Goed nadenken voor je iets poost

een manier om zeker te weten dat personen echt zijn

Niet teveel info geven

Geen geheimen vertellen , en juist wel een gewoon gesprek .

weet wat je deelt op sociale media

nooit je wachtwoord aan iemand anders geven behalve aan je ouders voor als je het zelf vergeet

Niet hacken

geen mensen die je niet kent toevoegen

Weet ik niet


