Sexting - Uitdagende foto
(Bijlage PowerPoint-presentatie)
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Selﬁe
Gevoelens, gevaren en grenzen
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Sexting - Uitdagende foto
Sexting is het versturen of delen van seksueel getinte
berichtjes, foto's of ﬁlmpjes via je smartphone of andere
sociale media. De naam is afgeleid van de woorden sex
en texting.

3
Selﬁe: ’Wanneer krijg ik nu eens een naaktfoto van je Kim?’
Kim: ’Wat wil je daar dan mee?’
Selﬁe: ’Je weet wel, ik kijk dan naar je als ik ... Je weet wel’
Kim: ’En dan laat je ze zeker ook aan je vrienden zien?’
Iedereen is anders en gaat anders met deze vraag om!
Wat voor de een heel normaal is kan voor de ander te snel
of te ver gaan! Als jou gevraagd wordt om sexy foto’s te delen, hoe zou jij je dan voelen?
Hoe zou jij het vinden als je een sexy foto ontvangt? Welke risico’s loop je? Waar ligt voor
jou de grens bij sexting?
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Selﬁe: ’Tuurlijk niet!!!!!!!!!’
Kim: ’Oké, maar verder ga ik niet!’
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Maar als je nu stoer wilt doen naar vrienden?
Populair wilt zijn?
Houd je dan geen rekening met de gevoelens van de ander?
Wat zijn dan jouw grenzen?
En waar ligt de grens van je vrienden?
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Kim: ’Waarom deed je dat? Iedereen lacht mij uit! Je hebt
mij veel pijn en verdriet aangedaan. Ik wil je nooit meer
zien’
Loes: ’Stoer hoor, Kim haar foto laten zien aan je vrienden.
Je snapt er echt niets van, dit is leedvermaak. Geen liefde
en geen respect! Gewoon dom en onvolwassen. Ik wil je
niet in mijn vriendengroep’
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Sexting. Deel het niet! Privé is privé!
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Sexting

Het verspreiden van naaktfoto’s of blootﬁlmpjes van
personen onder de 18 jaar is een zedenmisdrijf en
dus strafbaar! Het gevolg is dat je op jonge leeftijd
al een strafblad hebt, wat bepalend kan zijn voor de
rest van je leven!
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Einde

