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  A l’attention des rhétos suivant le cours de néerlandais langue 1 à 4 heures de  

     H. Herckens et E. Peeters. 

 

Chers élèves, nous espérons que tout se passe bien pour vous et vos proches.                            

Cette fois, nous vous proposons deux exercices de compréhension à l’audition sur le thème du 

harcèlement. Vous les trouverez sur YouTube en introduisant les titres et les liens que nous 

vous communiquons ci-dessous. Si vous éprouvez de grosses difficultés de compréhension 

après plusieurs auditions, il vous est possible de diminuer la vitesse de parole et de faire 

apparaître les sous-titres. Attention toutefois à ces derniers car ils ne sont pas toujours 

fiables ! Répondez aux questions en français, comme vous le feriez si vous étiez en classe. 

Nous vous transmettons les réponses en néerlandais car il s’agit après tout d’exercices de 

compréhension ! 

Bon travail et à bientôt. 
 

  

 Luistervaardigheidsoefeningen: Pesten. 
 

A. De impact van pesten op Tuur (14) 

    https://www.youtube.com/watch?v=2sA82h6Aie0 (4:08) 
 

    1. Tuur werd op verschillende manieren gepest. Geef daar zoveel mogelijk voorbeelden van. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    2. Wat waren de gevolgen van al die pesterijen? Welk effect hadden ze op Tuur? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    3. In welke omstandigheden kwamen de ouders van Tuur te weten dat hun zoon al heel lang 

        het slachtoffer was van pesterijen? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=2sA82h6Aie0
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    4. Hoe verklaart Tuur het feit dat hij niet eerder over zijn problemen had gepraat? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    5. Welke raad geeft Tuur aan jongeren die gepest worden? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

B. Item Pesten 

    https://www.youtube.com/watch?v=Mnp6nVOL-Lo (1:24) 
 

    1. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van pesten. Geef 

       daar voorbeelden van. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    2. Welke impact hebben die pesterijen meestal op de slachtoffers? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mnp6nVOL-Lo
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 Antwoorden op de vragen 
 

A. De impact van pesten op Tuur 

 

1. Het was meer dan gewoon een verkeerd woordje zeggen. 

   Eerst waren het verbale pesterijen. Hij werd constant beledigd ( ‘Dikke!’, ‘Struisvogel!’, ‘Walvis!’) om hem 

   eraan te herinneren dat hij dik was.  

   Daarna werd het echt serieus en begonnen de fysieke pesterijen. Hij werd constant geduwd, geschopt,  

   geslagen. Er werd aan hem getrokken. 

 

2. Voor Tuur was dat allemaal erg pijnlijk, zowel fysisch als psychologisch. Hij had geen zelfbeeld meer. Hij  

    weende nooit op school maar verstopte zich thuis op zijn kamer om alles te verwerken. 

    Hij kon niet meer slapen, voelde zich slecht, dacht constant na over de pesterijen, had stress en angst en  

    raakte in paniek. Hij wou het thuis niet vertellen omdat hij dacht dat het dan alleen maar erger zou worden. 

 

3. Hij kreeg een tik van zijn zus toen ze aan tafel zaten. Hij kroop toen onder de tafel en begon te wenen.  

    Hij had een soort black-out, was bang en alles was zwart voor zijn ogen.  

    Zijn zus wist niet wat er gebeurde en riep hun mama. Tuur vertelde toen alles aan zijn ouders en voelde zich  

    schuldig omdat hij niet eerder iets had gezegd. Het was allemaal erg emotioneel. 

 

4. Als je gepest wordt, wil je niet dat andere mensen zich gaan moeien. Je houdt het liever voor jezelf. Je wilt  

    het niet delen. Als je de directie van je school op de hoogte brengt, weten je ouders het direct, komt het in  

    je dossier en beland je bij het CLB en de psychiater. Dat wil je niet! 

 

5. Probeer het vol te houden en praat erover met een vertrouwenspersoon. Geniet van de momenten die je 

   samen met je vrienden doorbrengt. 

 

 

 

B. Item Pesten 

 

1. Indirecte vorm van pesten: iemand negeren of buiten de groep sluiten. 

   Direct pesten : als je het zichtbaar doet, bv. als je iemand beschuldigt of uitscheldt (‘Je bent zo lelijk !’, ‘Als 

   je morgen op school komt, maken we je helemaal kapot!’,…). 

 

2. Je hebt het gevoel dat je niet bestaat. Je voelt je eenzaam. Je wordt depressief. Je vindt jezelf minder  

    leuk. Je vertrouwt je klasgenoten niet meer. Je bent bang om naar school te gaan. Je kunt last krijgen van  

    hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. 

     

 

 

 

 

 

 


