
Hoi,

deze week is het de week van de Mediawijsheid heb ik gehoord. Op school hebben 
we het daar al over gehad. Het thema is like en cancel. Over dat je zelf ook iets kunt 
doen als je ziet dat er iets vervelends gebeurt online. Dat je zelf kunt ingrijpen. Ik 
moest toen eigenlijk meteen aan de Erecode denken, die we een tijdje geleden 
geleerd hebben. Weet je het nog? Negeren, blokkeren, rapporteren, verwijderen en 
reageren/confronteren? Dat is wat je kunt doen als je zelf iets ziet of krijgt dat je niet 
oké vindt. Maar nu gaat het er ook over dat je ook iets kan doen als je ziet dat het 
een ander overkomt. 

Zoals een vriendin van mij laatst deed in de groepsapp van onze klas. Er werd door 
iemand een vervelende opmerking gemaakt over een klasgenoot en mijn vriendin 
kwam meteen voor diegene op. Zo knap vind ik dat! En heel goed. Want het is 
gewoon echt niet oké dat je online zo over anderen praat. In het echt natuurlijk ook 
niet. Maar het lijkt wel of het online allemaal nog wat vaker gebeurt. Het is ook 
makkelijke om achter je scherm iets over een ander te zeggen, dan wanneer diegene 
er ook echt bij is.
Op sommige platforms gebeurt dat echt superveel. Zo rot vind ik dat. Daar moet 
toch iets tegen te doen zijn? 
Kan de regering daar geen wetten voor invoeren of zo? Of er strenger op 
controleren? 

Of moet het platform dat zelf doen? Moeten die er niet voor zorgen dat hun 
platform leuk en gezellig blijft??
Als ik de baas zou zijn van mijn eigen social media platform zou ik daar echt wel voor 
zorgen! Ik zou hele duidelijke regels opstellen en iedereen die zich niet aan die 
regels houdt, moet eraf. 
Wat zouden jullie doen?

Groetjes,
Melle.
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