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Wat is geweld?
Het kan zijn dat „gewelddadig zijn“ voor iedereen wat anders betekend. In sommige situaties, kan men geweld duidelijk herkennen. Kruis aan, of bij de volgende conﬂicten iemand
geweld wordt aangedaan. Let op, het kan ook om psychisch geweld gaan.
Nadat je de vragenlijst af hebt gewerkt, kun je je antwoorden met je klasgenoten vergelijken. Komen jullie uitspraken met elkaar overeen?
nee ja
Peter en Sven meten hun kracht door armworstelen. Hierbij glijdt Sven uit en
valt van zijn stoel. Peter lacht.
De grote, 15-jarige Anne kan haar jongere buurjongen Hans niet uitstaan. Bij
elke gelegenheid beledigd Anne hem.
Erik heeft weer een keer een slecht cijfer terug gekregen en is bang om het
aan zijn ouders te laten zien. Uit pure woede en angst slaat hij zijn buurman met
een dikke ordner op zijn hoofd.
Bij de bushalte heerst een groot gedrang. Paul duwt Tim opzettelijk weg, zodat
deze niet de laatste zitplaats kan pakken.
De onsportieve Karel heeft bij het voetballen al een bal doorgelaten. Na de
wedstrijd komt Tom en geeft hem een klap in het gezicht met de woorden: „Dit
is een aansporing, zodat je bij de volgende voetbalwedstrijd beter keept“.
Elias en Alexander maken ruzie op het schoolplein. Daniel hoort dat en zegt
tegen zijn vriend Alex: „ Stop met praten, hij begrijpt het toch niet! Geef hem
een klap!“
Julia bekent haar vriendin Laura, dat ze verliefd is op Michael. Laura schrijft
groot op het schoolbord: „ Julia en Michael kussen“
Anna heeft last van acne. Emma zegt continu „puistenkop“ tegen haar.
In de hitte van de voetbalwedstrijd treft Achmed niet de bal, maar de voeten
van Jonas. Deze schreeuwt van pijn.

Liam heeft Felix een paar dagen geleden geld voor de pauze geleend. Felix
heeft het geld nog niet terug gegeven. Liam dreigt hem nu: „Als je tot morgen
je schulden niet aan mij terug hebt betaald, zal ik het aan je ouders vertellen.“
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
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Twee van je klasgenoten vechten met elkaar. De klassenvertegenwoordiger
grijpt in en pakt beide hard aan. Een van de twee schudt hij zelfs door elkaar,
omdat hij niet wil stoppen.

