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10 TIPS OVER
Veilig internetten
Hoe blijft internetten leuk en veilig?
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Neem scheldberichten
niet serieus. Het beste
is om niet op het
bericht te reageren.
Als de dader geen
reactie krijgt, gaat de
lol er uiteindelijk wel
vanaf.

Geef nooit persoonlijke
informatie (zoals adres,
achternaam,
telefoonnummer of de
naam en het adres van
de school) aan
vreemden met wie je
contact hebt via
internet. Ook al lijkt
hij/zij nog zo aardig.
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Zorg dat er een goede
virus-scanner op de PC
staat. Laat je ouders weten
wanneer de PC ' raar ' doet.

Als je gepest wordt
via internet, bewaar
dan het materiaal.
Bewaar alles waaruit
blijkt dat je gepest
wordt. Bewijs kan heel
handig zijn bij het
oplossen van het
probleem.
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Als er iets
vervelends
gebeurt in de
chat, ga dan weg.
Log eventueel
opnieuw in met
een andere
bijnaam
(nickname).
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Zet je Hyves-pagina
op privé. Zo maak je je
Hyves alleen zichtbaar
voor 'vrienden'. Vraag
aan iemand die ook
Hyves heeft of veel
van computers en
Internet weet
hoe dit moet.
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Download geen
programma's van
onbekende sites en
open geen
onduidelijke
e-mail bijlagen.
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De internetwereld is een
‘schijnwereld’. Alles kan een
verzinsel zijn. Wie zich
voordoet als vrouw kan een
man zijn. Wie zich voordoet
als kind kan een
volwassene zijn.
Voeg daarom niet zomaar
iemand toe op je hyves of
msn, maar vraag het even
aan je ouders.

Pesten via het
internet en via de
e-mail is ontzettend
laf! Praat ruzies
uit op school en
ruzie niet verder via
het internet.
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Als je gepest of lastig gevallen wordt op het internet en je je ongemakkelijk of bedreigd voelt, praat
er dan met iemand over. Ga dan naar je ouders, je leerkracht, een vriend of iemand anders die je
vertrouwt. Erover praten is heel belangrijk. Het is niet jouw schuld en je hebt het niet zelf uitgelokt.
Zie ook: www.mediamakkers.nl & www.kinderconsument.nl

