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De titel: De jongen die het liet regenen
• Waar wordt deze uitdrukking gebruikt in het boek?
p 219 – 220: Wanneer Clem aangevallen wordt door de twee jongens, kan hij eerst ‘Vuursmoel’ knock-out slaan, dank zij zijn
rugby-ervaring. Dan springt Fran McEvoy op hem en slaat op zijn ogen en gezicht. Clem slaat terug: ‘Mijn vuisten treffen
nog steeds. Harde regen.’ (een regen van vuistslagen). Daarna ‘Ik laat het regenen. … Bloed.’ (Clem heeft zijn ‘verzekering’ het mes – gebruikt en er ontstaat een regen van bloed).

• Waarom verwijst de auteur hierbij naar Bob Dylan en naar The Doors? Zoek dit op op het internet.

Bob Dylan: ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard
And it’s a hard rain’s a-gonna fall
I saw guns and sharp swords in the hands of young children
And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
And it’s a hard rain’s a-gonna fall

The Doors (Jim Morrison): ‘Riders on the storm’
Riders on the storm
Riders on the storm
Into this house we’re born
Into this world we’re thrown
Like a dog without a bone
An actor out alone
Riders on the storm
There’s a killer on the road
His brain is squirmin’ like a toad
Take a long holiday
Let your children play
If ya give this man a ride
Sweet memory will die
Killer on the road, yeah
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2. Informatie over pesten
Ga naar: http://www.pestweb.nl.
• Zoek een Finse methode tegen pesten die succes blijkt te hebben. Hoe wordt deze methode genoemd?
Finse KiVa-methode
• Waarin verschilt de Finse methode van de meeste bestaande methodes?
Veel bestaande methodes tegen pesten richten zich op de dader of het slachtoffer, terwijl KiVa zich richt op de klas als geheel.
Leerlingen denken met behulp van lesmateriaal na over wat pesten is en wat het voor consequenties heeft voor het slachtoffer. De lesstof omvat het aanleren van respectvol gedrag tegenover anderen, het functioneren in een groep en het herkennen,
voorkomen en oplossen van pesten.
Ga naar het forum van Pestweb.
• Som een viertal mogelijke manieren van verweer op die opgegeven worden voor als je zelf gepest wordt.
Rangschik die, volgens je eigen aanvoelen, van 1 (uiterst efficiënt) naar 4 (tamelijk efficiënt).
Verweer

Efficiëntie
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Gevolgen van pesten
• Zoek op het internet een aantal gevolgen van pesten. Vind je er drie per categorie? Knip en plak de voorbeelden
(kort) tussen de volgende aspecten en geef telkens de link.

Voor het slachtoffer:

1. Faalangst: niets meer durven zeggen uit angst uitgelachen
te worden;

http://www.aandachtvoorpesten.nl/ informatie/de_gevolgen_van_pesten/index.html

2. E
 etstoornissen zoals anorexia en boulimia;

idem

3. Schoolprestaties: als je continu op je hoede bent, kun je
niet presteren. Een veilige omgeving is 1 van de benodigdheden voor kinderen om succesvol te worden.

http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/gevolgenpesten

Voor de pester:

1. Kinderen en jongeren die op school anderen pesten, lopen
een grotere kans op ernstige problemen in hun adolescentie. Ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken
meer alcohol en plegen vaker zelfmoord.

http://www.nji.nl/Pesten-Probleemschets-Gevolgen

2. Meisjes die vroeger pestten hebben op latere leeftijd een
grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en
om tienermoeder te worden.

idem

3. Een groot Zweeds onderzoek toont aan dat pesters op
latere leeftijd significant meer met criminaliteit te maken
hebben dan niet-pesters (Olweus, 1987)

http://wij-leren.nl/gevolgen-pesten.php
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Op het werk:

1. Stress en angst komen het meest voor in het beginstadium
van het pesten wanneer er nog hoop is op een oplossing of
wanneer er nog verweermogelijkheid is.

http://www.aclvb.be/werknemers/veiligheid-en-gezondheid/
pesten-op-het-werk/gevolgen/

2. Depressie treedt op wanneer het pesten aanhoudt en/of
verscherpt. Dan komen gevoelens van verdriet, minderwaardigheid of overdreven schuldgevoel naar boven

idem

idem
3. Psychosomatische klachten doen zich voor omdat het lichaam agressie waarneemt die het brein niet kan begrijpen.

Op latere leeftijd:

1. Moeite met het aangaan en het behouden van een relatie;

http://www.aandachtvoorpesten.nl/ informatie/de_gevolgen_van_pesten/index.html

2. I nvaliditeit, vervroegde uittreding, ontslag, al of niet met
schadeloosstelling, financieel verlies (vb. beperking van de
loopbaanmogelijkheden) zijn ook gevolgen van pesterijen.

http://www.aclvb.be/werknemers/veiligheid-en-gezondheid/
pesten-op-het-werk/gevolgen/

3. L
 eymann, die erg veel ervaring had met patiënten ten gevolge van pesten op het werk, merkte dat een aanzienlijke
groep het Post-Traumatisch Stress Syndroom ontwikkelen.
Hubert gewaagt zich te vertellen dat de persoonlijkheid
van slachtoffers verandert.

http://www.werk.belgie.be/pesten.aspx
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Wat kun je ertegen ondernemen?
• Zoek op het internet een aantal strategieën tegen pesten.
Knip en plak de voorbeelden (kort) tussen de volgende aspecten en geef telkens de link.

Strategie:

http://www.een.be/programmas/koppen/pesten-op-schoolmet-dramatische-gevolgen

Strategie:

http://www.awel.be/faq-s/hoe-kan-je-pestgedrag-stoppen

Strategie:

http://www.klasse.be/ouders/24691/hoe-pak-ik-een-pestkop-aan/#.Un0dKnBwqSo

Strategie:

http://www.pestbriefje.com/FolderBasis.pdf
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NEDs als verschijnsel en levensstijl
Over NEDs werden films en series gemaakt.
Een interessante schets van NEDs en de achtergrond van het verschijnsel vind je op YouTube.
NEDs CULTURE IN GLASGOW
http://www.youtube.com/watch?v=MK2PryGzW5s (10.03’)
• Hoe gedragen NEDs zich op straat?
Straatgeweld, gevechten tussen rivaliserende bendes, gezicht doorkerven, fier op littekens. Dan ook zeer lage levensverwachting: gemiddeld 54 jaar.
• Welke oorzaken worden aangegeven door de politieman in het interview?
Hoge werkloosheid, alcoholgebruik, depressies, lage opleiding, tienerzwangerschappen (moeders van 15 – 16 jaar), huiselijk
geweld.
• Welke oplossing stelt de man voor?
Zeggen: genoeg is genoeg (zero tolerance). Merkbaar op lange termijn.
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